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গঞ্জ সি অঞ্থপিঅলয সঞ্া শ্ববঘাপ্ মিল গঞ্মসপািলগুষ
 দুখনদলিললিলি 

গাজা ৭ তিতা 

আনি ব্রা ননীসমাজ | 

শক ১৮২৫1 ২৬ ফাল্ন বুধবার । 

উপদেশ । 

ব্রাঙ্মজীবনের আদর্শ ব্রাহ্মজীবনের 

বিষয় আলোচনা করিব মনে করিতেছি । 

ধখন সমন্ত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, 

দেখিতে পাই সকলই নিয়মের উপর চলি- 

দ্বিতীয় ভাগ। 
বৈশাখ এন সন্থৎ ৭৫। 

তেছে.। পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান তথাপি : 

তিনি তাহার স্থপ্তিকে নিয়মের উপর 

রাঁখিয়াছেন। ব্রান্গও সেইরূপ সকল 

বিয়ে ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়। জীবনযাত্র। 

নির্বাহ করেন। তিনি সকল বিষয়ে নিয়ম- 

পরাণ হইয়া চলেন । যথেচ্ছাচাঁর তাহার 

জীবনের কোথা ৪ লক্ষিত হয় না। সংসার 

সমূদ্রবিশেষ। এখানে আমাদের দেহ-মস- 

তরী -জীবন-তরী ভাঁসিতেছে, সমুদ্রে যা- 

ইতে হইলে, জলপথে যাইতে হইলে, যেমন 

 তরণীর হাইলের প্রয়োজন হয়; হাইল ভিন্ন 

তরণী চলে নাঃ সংসার সমুদ্রে তেমন জীবন- 

*“তরনী চালাইতে হইলে তীহার নিয়মরূপ । 

হাইলের আবশ্যক । প্রথমে নিয়ন সকল 

আলোচন। করিয়া শ্হির করিতে হয়; এবং 

' করিয়ু। রাখিয়াছিলেন। কত 

স্থান। 

স্ত টং 

১৬২৬ এক বং 

প্রতিক 
[শ্িলীগঞ 

। হয মঝা নীঘাহপঝা 

স্বলঙখালি । অন্ধিল্ পীলিধা ওর গিনন্ধা'যলাখলখা মহ্ঘাজগলীঘ। 

সপ ভার চারার শপ শপ সর ৯ শ্রী ০ শশা শি শি শিশ্ন মস শপ শি ্ 

কি কি স্থশিয়ম অবলম্বন করিয। পৃর্বব পুর্ব 

আচার্যেরা-_মহাঁজনের! জীবন যাপন করি- 

যগিয়।ছেন, তাহারও অন্বেষণ করিতে হয়; 

দেই সকল নিয়ম অবগত হুইয়। জীবনের 

প্রথম ভাগ হইতে তাহা। অভ্যাস কর! উচিত। 

ইহ! ভিন্ন জীবনকে নিরাপদ করা দুঃসাধ্য 

হইয়া উঠে। সংসার প্রলেোভন-সংকুল 

প্রলোভনের বস্ত্র বারবার সম্মুখে 

আরিবে। তখন তাহার সহিত সংগ্রাম 

করিবে কিসের বলে ? পুর্ণব হতে সাবধান 

হইতে হইবে । সাবপনত। ভিন্ন এখনে এক 

পদও অগ্রমর হওয়া যাযু না। অভ্ভ্বন জানি- 

তেন, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ বাঁধিবেই বাঁধিবে। 

স্বতরাং তিনি'নিশ্চেক্ট ও অসাবপান ছিলেন 

না। ন্বর্গ ও মর্ত্য লোক ভুমণ কাঁরয। 

উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র, পুর্ব হইতেই সংগ্রহ 

তপম্য। করি- 

যাছিলেন। ত্রহ্মপরায়ণ ত্রাস, ৪ সংসারের 

সহিত স'গ্রাম করিতে হইবে জায়, সেই 

রূপ করির। থাকেন। এন্থান অতি কঠিন 

স্থান; এখানে মায়ুবশে রলোলাসে দন 

কাটাইলে চলিবে না। প্রকৃত ত্রাক্মগাবন 

লাভ করিতে হইলে, অর্জনের ম্যায় সাবধান 



২ তততবে।ধিন। পত্রিকা 

তপ্ঃপ্রনভ্ভাবশালী ও সংযত হইতে হইবে । 

তবে সংসারের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ ; 

নতব। ভুঃখ শোক ও অনুতাপে ক্ষত বিক্ষত 

হইতে হইবে। 

প্রকৃত ব্রল্গপ্রাযণ ব্যক্তি শরীর মন 

স্ব! তিনই পবিত্র রাগিতে যত্রবান থাকেন, 

দৈনছুর্নিপাকের উপর মনুষ্যের হস্ত নাই, 

কিন্ত মনুম্যের কর্তব্য যাহা তাহ! করিতে 

তিনি কখন পশ্চাৎপদ নছেন। শরার 

দেবমন্দির, এই মন্দিরকে তিনি যতৎপরো- 

নাত ষত্রের সহিত রক্ষা করেন। শরীর 

মদি অনাচার ও অত্যাচারে অপবিত্র 

হয়, রুগ্ন ভগ্র হয়, তাহ! হইলে মন এবং 

আন্ন।ও অপবিত্র হইয়া থাকে। স্রতরাং 

এরূপ শরারী, জীবের ধন্ম অর্থ কাম 

মোক্ষ কিছুই লাভ হয় না। সপ্তর্ধিমণ্ুল 
যেমন ব্রহ্গমুহূর্তে উঠিয়া সান করিয়া 
ব্রন্মোপাসনা করিতেন, তিনিও সেইরূপ 

প্রত্যুষে. উঠিয়া আানাদি শারীরিক ক্রিয়া! 
স"পন্ন করিয়। ব্রন্মোপাসনায় রত থাকেন। 

ব্রহ্মোপাপন৷ তাহার হৃদয়ের প্রিষধন, ইহাতে 
বাপ পাইলে তিনি সর্বত্যাগী হইতে পাঁরেন, 

কি আনন্দ কি স্বগ্গায় বলই তিনি ইহ দ্বার! 
সঞ্চয় করেন। সুধ্যের জ্যোতি চক্দে 
পড়িলে চন্দ্র যেমন জ্যোতিত্মান্ হয়, ঈশ্বরের 

জ্যোতি ব্রহ্মপরায়ণের হৃদ্য়ে-:আত্মায় 
পড়িলে ভাহার তেমনি অপূর্বব শ্রী হইয়। 
থকে । সেই শ্াই তাহার সংসার ও 

দেশকে শ্রী ও সম্পদে বিভৃষিত করে। 

মধুময় ঈশ্বর তাহার জিহ্বায় নৃত্য করেন; 

স্বতরাৎ ভাহার বাক্য ও হুদয় মধুময় হইয়। 

থাকে । কটু কথা কাহাঁকে বলে_কঠিন 
কথ! কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন 

না। কোকিল কিসের গুণে জগৎকে 

মাতাইয়া ভুলে ? এক মিষ্ট স্বরের গুণে। 
তিনিও তেমনি এক সত্য সরল স্ব মধুর 

| করেন। 

১৬ ক, ৩ ভাগ” 

সম্ভ'মণে জগণ্কে বশীভূত করেন। দুষ্ট 
লোকের ন্যায় তিশি কাহাকেও লক্ষ্য করিষ। 

কোন কথা কহেন না। যে এরূপ করে, 

সে চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচ ও কঠিন-হৃদয়। 
তিনি মহাক্জানী বিদুরের উপদেশ অনুসারে 
চলেন, নে উপদেশ এই “অন্যের মর্ম 

পীড়া দিবে না, কাহাকেও নিষ্ঠ'র বাক্য 
কহিবে না, সমাগত ব্যক্তির মহিত অশ্রদ্ধা 

পূর্নক ব্যবহার করিবে না, এবং যে 

কথ। কছিলে, অন্যে বিরক্ত হয়, এবস্ভূত 
বাক্য প্রয়োগ করিবে ন|। ছর্বাক্য লোকের 

মুখ হইতে বিনিগ্গত হয়, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য 

করিধ। এই বাক্য উচ্চারিত হয়, উহ! 

তাহার মর্্মম্পৃক হইয়া অহোরাত্র তাহাকে 
যন্ত্রণা দেয়।” তিনি সতত ক্ষমাশীল, 

শক্রকও তিনি হুদয়ের সহিত ক্ষম। 

করেন, তিনি আশ্রিতবৎসল, তিনি জগ- 
€কে আত্মব দেখেন, তিনি নিজের 

স্থুখ ও ভোগবাসনা খর্ব করিয়াও পরের 

ছুহখ মোচন করেন। দয়া ও প্রেষে 

তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ থাকে । তিনি কুসং- 
স্কারের বশীভূত হন না। কুসংস্কার পাপ 

। অপেক্ষাও তীব্রতর ও অনিষ্টকর। তিনি 
সতত আত্মানুসন্ধান করেন, কদাপি আপ- 

নাকে মার্জন! করেন না। আপনার ক্ষুদে 

ত্রুটি ও পাপ অনুসন্ধান করিয়া সংশোধন 
তিনি পরের ছিদ্র অন্বেষণ করেন 

না। পরের ধন মান ও যশে ঈর্ষা গুকাশ 

করেন না। তিনি জগৎকে অনিত্য ও ছুই 
দিনের জানিয়া কোন রূপে কিছুরই 

নিমিত অহঙ্কার করেন না। তিনি সক- 

লের নিকট বিনয়-নআ্র ব্যবহার করেন। 
আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির সহিতও 
আলাপ করেন। তিনি ম্বত্যুকে স্মরণ 

করিয়। থাকেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের 

বৈরাগ্য-উদ্দাপক সেই ব্রহ্গসঙ্গীত তীাহান্ব 



বৈশাখ ১৮২৬ 

হৃদয়-তন্দ্রীতে বাজিতে থাকে £ “সনে রির. 

শেষের সে দিন ভয়ন্কর ॥ অন্যে বাক্য কবে 

কিন্তু তুমি রবে নিরুন্তর। যার প্রতি যত 
মায়া, কি বা! পুত্রকি বা জায়া তার মুখ 

চেয়ে ততই হইবে কাতর । গৃহে হায় 

হায় শব্দ, সন্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টি হীন 
নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর |” এক দিকে 
মৃত্যুকে স্মরণ অন্য দিকে অম্বতকে স্মরণ 

করিয়। তিনি এখানেই অস্থত লাভ করেন। 

তিনি অন্তরে বাহিরে অস্বতস্বরূপকে উপ- 

লন্ষি করেন। সখা যেমন সখার সহিত কথা 

কহেন, তিনি তেমনি নিয়ত তাহার পরম 

সখার সহিত বাস কয়া, তাহার সহিত 

কথ! কহেন । 

ধান করিয়া কি অনির্ববচনীয় স্থখান্ুভব 

করেন, তাহা কে বলিতে পারে? তিনি 

তাহাকে অন্তরে দেখিয়া বলিয়া উঠেন,” কি 
সৃধাময শোভ। হেরিনু হুদয় ছুয়ার খুলিয়ে, 

ছুললভ দরশন লাভ হলে! জীবনে ধন্য তার 
করুণ! ৮। 

«স্ মোদতে মোদনীসসং হি লব্ধ্বা। তরতি শোকং 

তরতি পাপ্ন।নং গুহাগ্রস্থিত্যে। বিমুক্েোহমূতো। ভবতি” 

তিনি আনন্দনীয় পর ব্রহ্মকে লাভ করিয়! 

আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ 
হুয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং 
হৃদয়-গ্রন্থি সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়। অস্ত 
হয়েন।” আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া! পরিচয় দিয়া : 

ব্রাহ্মলমাজে আপিয়। থাকি; 

যদি ত্রহ্মময় ন! হয়, যদি ঘরে বাহিরে ব্রহ্ম  ক্করিতেছি | 

। বিবাদ বিসম্বাদ অপসারিত হয় তাহার জন্য প্রাপ্তির অনুরূপ জীবন যাপন ন! করি, তবে 

ৰা 

তিনি তাহাতে আত্ম সমা- 

খ্রাখ হে-কমপতে সব বাঁধা ভাঙ্গিয়! দা ও, 
মাঝে কিছু রেখে। না, রেখো না, থেকো না! 
দুরে । অন্তরে বাহিরে, নির্জনে সজনে, 

নিত্য হেরিব তোমারে ।” এই রূপ প্রাথনা 

করিয়া! জাবনের ফল লাভ কর। 

ও একমেবাদ্তীয়ং। 

বর্ধমান ব্রাক্মনমাজ । 

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক মহে।ৎসব। 

সর পুর্বে এখানে ষে ব্রহ্ষনাম প্রতি 

ধ্বনিত হইয়।ছিল, সেই দিন স্মরণ করিয়। 

আমাদের এই উৎসব আয়োজন । নিরাকার 

_ নির্ব্বিকার ঈশ্বরের পুজার্চনা এখানে এত- 
দিন ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ব্যাপক কাল 

পরে তাহার ছজন-মন্দির-_এই স্থায়ী 
ভজন-মন্দির বিনিন্মিত হইয়াছে--ইহার 
প্রবেশদ্বার সাধারণের সমক্ষে উদঘাটিত 

হইয়াছে । আমরা এই ব্রাক্ষদমাজের 
উপর--ভক্ত সাধুমণ্ডলীর উপর ঈশ্বরের 
৩ভ দেবাশীর্ববাদ ভিক্ষ। করিবার জন্য সমা- 
গত হইয়াছি। তাহার করুণ। তাহার প্রেম 
যাহাতে সকলের মস্তকের উপরে অজত্র- 

ধারে বধিত হুয়, সেইজন্য মুক্তহৃদয়ে তাহার 
। নিকট প্রার্থন। করিতেছি । যাহাতে তাহার 

। সিংহাসন এখানে চিরদিনের জন্য স্প্রতি- 

কিন্তু জীবন | 1 ঠিত হয়, তজ্জন্য ব্রা ভ্রাতৃবর্গকে উদ্বোধিত 
যাহাতে সর্ববিধ অকল্যাণ 

জীবন সে মৃত্যুমান, বরং তদধিক | জীবন | আজ স্বস্তিবচনে সেই শান্তিসদন পরমেস্থ- 
কি কেবল ছুঃখ তাপ ও অনুতাপাগ্ন সহ্য 

করিবার জন্য ? উঠ জাগ। করুণাময়কে 

ডাক। তার নিকটে পবিত্র হইতে প্রার্থন। 

কর। তাহার নিকট তাহাকে পাইতে 

প্রার্থনা কর। বল, হৃদয়ের সহিত বল, 

রের নিকটে শান্তিব।রি প্রার্থনা করিতেছি । 
যিনি মঙ্গলনিদান--জগতের মঙ্গল বিধান 

ধাহার একমাত্র ব্রত, তাহার স্বরূপের গুতি 

নিঃসংশয় হইয়া, আমরা ভাহারই কল্যাণ- 
পথে অগ্রমর হুইতেছি, তিনি অবশ্থুই 
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আমাদিগকে জর়যুক্ত কা্রবেন। তিনি 
সত্যধশ্্মা, সত্যের জ্যোতিতে যিনি নিখিল 
সংসারকে পরিপুরিত করেন, তাহারই 
ঈঙ্গিতে আমর! বিচরণ করিতেছি, অবশ্থাই 

তিনি অম্তলোকে আমাদিগকে লইয়া 
যাইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস । 

কিন্তু আমরা সংসারের জীব, ধন মান 

যশ--পূৃথিবীর ধুলিকণায় আমরা অন্ধীভূত। 
ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থ বিষয়ন্থখে পরিরৃত হুইয়! তাহা- 
রই সন্ধানে আমর। এমনই উন্মন্তভাবে 

বিচরণ করিতেছি, 

আহ্বানে আমরা বধির । উর্ণনীভের ন্যায় 
চারিদিকে জাল বিস্তার করিয়া সহস্র 

কুটিলতা সহত্র জটিলতার ভিতরে এমনই 
সতর্কতার সহিত অবস্থন করিতেছি যে 

মনে হইতেছে, যে এত সাবধানতাকে সে 
ব্যর্থ করিবে ! সম্তানসস্ভতির স্নেহ, আত্মীয় 

স্বজনের প্রেম, ধন এশ্বধ্যের মোহিনী মায়ায় 
এমনই স্থুকৌশলে সংসারক্ষেত্র রচনা করিয়! 
বনিয়া রহিয়াছি, যে পরিণামচিন্ত। কিছুতেই 

আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না । 

যখন জীবন 'এই ভাবে চলিয়া যায়, জগ- 

তের কৌশল --বিশ্বরচনার শিল্পচাতুরী,_ 

'তত্ববোধিনী পত্রিকা 

যে মহাকালের 

হইয়া উঠিল। 

১৬ কড়া, ২ গাগ 

ছিন্ন করিয়! দেন তাহা কে বলিতে । তাহার 

বিশ্ববিজধী মঙ্গল সংকল্প যে কত প্রতিকূল 
অবস্থাকে চুর্ণবিচুর্ণ করিয়। দিয়। নিত্য নব- 
গৌরবে মাহমান্থিত হয়, কে তাহার পরিমাণ 
করিবে । কোথায় রাজপুত্র শাক্যসিংহু 

রাঁজভোগে প্রিবেন্তিত হইয়া আপন প্রা- 
সার্দে অবস্থান করিতেছিলেন, কেমন 

করিয়। তাঁহার চক্ষু সংসারের দীনতার উপর: 
নিপতিত হুইল? তিনি দেখিলেন আত্মীয় 

স্বজন-বাহিতম্বত শরীর, আর বয়োধন্মে জরা- 

গ্রস্ত ছুর্ববল দেহ। তাহার দেহমন প্রকম্পিত 

জীবনের পরিণাম চিন্ত। 

করিয়া, বিলাস বৈভবের আকর্ষণ ছিন্ন 
করিয়া, রাজপ্রী। পদদলিত করিয়া,যেন তিনি 
কিপের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। স্ত্রীপুত্র 
ছাড়িয। কি এক অনন্ত সুখের আসম্পদ 

বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া নিজে উননততম ধর্মের 
প্রবর্তক হইলেন। অধিক দিনের কথা 
নয়, প্রায় ৪০০ বৎসর পুবের্ব গৌরাঙ্গ দেব 
যখন সংসারের ভাবে নিমগ্ন ছিলেন, কোথা 

হইতে প্রতিকূল বায়ু বহিল, যে তিনি নিজে 
' বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া জগতকে বৈরাগী 

বিবেকবাণী কিছুতেই আমাদিগকে ঈশ্বরের 

ভিতরে রামমোহন রায়ের দিকে দৃষ্টি দিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে পারে না, 
তখন সেই ঘোরতর অবস্থায় ঈশ্বরের 

করুণ! দেবপ্রসাদ আমাদের মস্তকের 

উপর অবতীর্ণ হয়, তাহারই কোমল হস্তের 

দ্বান__ম্বৃতসপ্ীবন উষধ আমাদিগকে জাগা 
ইয়। তোলে, সংসারের অল্লাধিক নির্যাতনে 

চেতনার সঞ্চার হুইতৈ আরম্ভ হয়, তখন 

স্বপ্নেখিতের হ্যায় (নছের অসহায় অবস্থ! 

অন্তরে প্রতিভাত হয়, মনে হয় তবে সত্য 

সত্যই কি এই সংসার আমাদের তাবৎ নহে !! 
প্রমপিতা পরমেশ্বর কত উপায়ে যে 

তাহার প্রত্যেক ছুর্বল সন্তানের মোহ্বন্ধন 

হইতে উপদেশ দিলেন। এই ছুই মহা- 

পুরুষের কথা ছাড়িয়। দিয়! ব্রাঙ্দমমাজের 

নিক্ষেপ কর । তিনি নিজে বিষয়ী হইলেও, 
কে ভাহাকে অমানুষিক বল প্রদান করিল 

যে তিনি সত্যের সন্ধানে কৌমার বয়সে 
গৃহত্যাগ করিলেন, হিমাঁলয়ও তাহার গতি- 
রোধ করিতে পারিল না। তিব্বত 

পশ্চিমাঞ্চল ও বিভিন্ন স্থানে গিয়া তিনি 

বিভিন্ন ধশ্মভাব ধন্লমমত শিক্ষা করিযা অব- 

শেষে বেদবেদান্তের উপরে-সবর্ধজনীন সত্যের 
উপরে ব্রাহ্গধর্্ম ঘোষণা করিলেন । শ্রীযুক্ত 

দেবেন্দ্রনাথ পৈত্রিক অতুল এশ্বধ্যের মধ্যে 
কালমাপন করিয়াছিলেন । উপানিষদের 
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ছিন্ম পত্র আসিয়া পড়িল “ঈশাবাস্যমিদং হইতে চাও, যদি তাঁহার জান্বল্যতর সত্তার 
সর্ববং” আই মহামজত্স তাহাতে পাঠ করিয়াঃ 
জ।বনতরণীর হাল স্বতন্ত্র দিকে পরিচালিত 

করিলেন। বলিতে কি, তীহারই শিক্ষা 
ভাহারই উপদেশ আচার্য্য-পরম্পরায় প্রচা- 

রিত হইয়। বিগত অর্থশতাব্দী ধরিয়া শিক্ষিত | 
সমাজের চিন্তাম্রোতকে. প্রকৃত মনুষ্যত্তের 

দিকে আকৃৰ্তট ও পরিচালিত করিতেছে । 
এইরূপে ঈশ্বরের আহ্বানে 'কতলোক কত- 

| 

ভাবে সংসারমৃখে জলাঞ্জলি দিয়া আদর্শ 

জীবনের সৌরভে জগতের অশেষ কল্যাণ 
সাধন করিতেছেন, মনুষ্যের পরম কল্যাণ ও 

চরম গতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়। 
দিতেছেন। 

যে সকল আধ্য খষি আজীবন কাল 
অরণ্যে হোম যাগ তপস্যা লইয়! বিব্রত 

থাকিতেন, তাহাদের পুত্রকন্যার ক হইতে 
অকজ্ঞাতসারে ব্রঙ্গনাম ত নিনাদিত হুইবেই 

পরিচয় পাইতে চাও, তবে যাও একবার 

অন্রতেদী হিমালয় সন্দর্শনে,যাও সাগরসঙ্গমে, 
যাও চিরশান্তিময্ নির্জন গহনে, যাও বিস্তীর্ণ 

প্রাস্তরে। হিমালয়-চূড়ায় যে বৈরাগ্যের 
উপদেশ মিলিবে, তাহ। আর জগতে মিলিবে 
না। ধবলগিরির পদ্প্রান্তে বসিয়া আপ- 

নার ক্ষুদ্রত। ও নগণ্যতার যে শিক্ষঃ পাইবে, 

কোন গুরু সে শিক্ষা দিতে পারিবে না, 

গঙ্গ। সমুদ্রে গিয়! যেখানে আত্মহারা হই- 

তেছে, সেখানে আত্ম বিসর্জনের যে শিক্ষ 
মিলিবে, তাহ! আর কোথায় পাইবে ? 

নির্জন অরণ্যে ষে শান্তিরসের আম্বাদ পাইবে, 

তাহা লোককোলাহলপুর্ণ নগরে পাইবে 

কিন্ত যখন গৃহস্থের আশ্রমে, বিষয়ীর প্রা- 
সা্দে ব্রন্মাগ্ি প্রজ্বলিত হুইয়া উঠে, তখন 
আমরা স্তব্ধ পুলকে ঈশ্বরের মহিমাই অব- 
লোকন করি। 

ঈশ্বরের পাঁপতাঁপহারী মলয়হিল্লোল-_ 
তাহার শুভ দেবআশীর্বাদ আমাদের মন্ত- 
কের উপরে নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে, 
তিনিও আমাদের অন্তরের মোহ-মেঘ অপ- 

সারিত করিবার জন্য অবসর অনুসন্ধান 
করিতেছেন, কিন্ত আমর। তাহার আহ্বানের 
প্রতি বিমুখ, তাই আমাদের এই দুর্দশ।। 

উপনিষদ উচ্চক্ে বলিতেছেন “নাল্লে 
সৃখমস্তি” অল্প বিষয়ে সখ নাই। “ভূমৈব 
মৃখং” ঈশ্বরেই আমাদের ম্থুখ। যদি সেই 

_ পবিত্র স্থখের প্রয়াসী হও, তাঁহাকে জান, 
তাহার সহিত নিগুঢ় সন্বপ্ধ স্থাপিত কর। 
যর্দি তাহার বিরাটমুর্তি সন্দর্শন করিতে 

চাও, তাঁহার বিশালম্বরূপে আত্মহারা 

ন!। প্রাম্তরের বিশালতায় হৃদয়ের বন্ধন 

শিথিল হুইয়া৷ যাইবে, সমুদ্রের উদ্দাম নৃত্য 
দর্শনে তোমার আত্মা ঈশ্বরকে পাইবার 

জন্য তেমনি ব্যাকুল হইয়। উঠিবে । 
হিমালয়ের পদপ্রান্তে বসিয়া সাধন। 

করিতেন. বলিয়। উপনিষদের গুরুগস্ভার- 

ভাব খষিদিগের কণ্ঠ হইতে আপনা আপনি 
বাহির হুইয। পড়িল। হিমালয় দর্শনে অ- 

প্রতিম ঈশ্বরের ভাব--রামমোহনের হৃদয়ে 
জাগিয়। উঠিল। হিমালয়প্রবাসে দেবেন্দ্র- 
নাথে খধি-প্রকৃতি বহুদিনের পর ফিরিয়া 
আঙদিল। উপনিষদপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধন্মের 

গ্রকৃত মর্যাদা যর্দ বুঝিতে চাও) শুভ্র- 

কিরীটা হিমালয়ের সহিত ব্যাপক কাল 
ধরিয়া না হয় অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য পরি- 
চিত হও এবং সাধুসর্গ কর, সৎশাস্ত্র পাঠ 

কর, চরিত্রকে বিওদ্ধ কর এবং সাঁধন- 
শীল হও। : 

পরমাত্মন্! তুমি নিম্থ বঙ্গকে বিশাল 
পর্ববত-পথার তটিনী-নির্ঝর হইতে বধিনত 

রাখিযাছ-_তাই বুঝ. তোমার বিদ্বক্যপনা 
বিরাটমুত্তি দেখিতে পাই না। তাই বুঝি 
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তোমার মহান্ একত্ব ভুলিয়া গিয়া তাহার 
স্থানে বহুব্বের প্রতিষ্ঠ। করিয়! ফেলিয়াছি। 
তাই বুঝি মসানে ক্ষুদ্রে তোমাকে আবাহন 

করিয়া তোমার বির।টম্বরূপকে খণ্ডিত 

বিখ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের 

কলঙ্ক আমাদের অপরাধ তোমার নিকটে 

অমার্জনীয় হইলেও, দেব! আমরা এত- 

কাল ধরিয়া আস্তকতার স্থানে নাস্তিকতার 

প্রতিষ্ঠা করি ন'ই। সেনানীর ভেরী- 
নিনাদ শ্রবণে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত 

সৈন্যদল যেমন তাহার বিজয়নিশীনের নিন 

আলিয়া আবার সমবেত হয়, তেমনি সকলে 

আমর] বছুদ্দিন পরে তোমার অজেয় বাণী 

শ্রেবণ করিয়। তোমার মহা ন্ একত্বের সম্মুখে 

দত্ারমান হহয়াছ। বহুকাল পরে তোমার 

উজ্্বল অখপুমুর্তি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত 
হইতেছি। কিন্ত্ত এখনও আমাদের চক্ষুর্ 

ঘোর কাটে নাই। তুমি আমাদিগকে 

চক্ষু্মান কর। অন্তর্দৃষ্টিকে প্রথর কর। 
সাধনাকে উদ্দ*প্ত কর। অখণ্ড তোমার 
স্বরূপ অন্তরে চির-মুব্দরিত করিয়। দাও | 

পিতা! উৎসবের পর কত উৎসব 
চলিয়া! যাইতেছে । একবার হৃদয় আনন্দে 
নৃত্য করে আবার পরক্ষণেই ত্মমানিশার 
গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়। যায়। কতদিন আর 
কতদিন আমর! তোম৷ হইতে দূরে থাঁকিব। 
আমাদের আত্ম! কি তোমাতে নিত্যযুক্ত 

হইতে পারিবে না। তোমার চরণপ্রান্তে 

বলিয়া অবিরল অম্বত পান আমাদের 

অদৃষ্টে কি ঘটিবে না| মানদ-সরে(বরের- 
হুংমের ন্যায় কি আমাদের আত্মা তোমাতে 

নিত্যপঞ্চরণ করিতে পারিবে না, গগনবিহারী 
পক্ষীর ন্যায় কি আমরা তোমার মুখের 

জ্যোত্ম্নাধবলিত গগনে নিত্য বিহার 
করিতে পারিব না। “তং হু দেবং-আত্মবুদ্ধি 

প্রকাশ মুমুক্ষুর্বে শরপমহুং প্রপদ্যে” আমর! 
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মুমুক্ষু হইয়া তোমার শরণাপক্গ হইতেছি। 

তুমি আমাদিগকে সেই রাজ্যে লইয়া! চল 

সেখানে পাপ নাই, তাপ 'নাই, জর। নাই, 

বিচ্ছেদ নাই, সেখানে ব্বর্গীয় শাস্তি অপার 
আনন্দ চিরবিরাজ করিতেছে, আর দেবতার! 

সমন্বরে তোমার যশোগান করিতেছেন। 

আমাদের দুর্বল কণ্ের এই করুণ প্রার্থনা 
আজ তোমার সিংহাসনে উপনীত হউক । 
সমবেত ভ্রাতৃবর্গের উপর তোমার শুভ 

আশীর্বাদ অবতীর্ণ হউক। অদ্যকার 
উৎসব সার্ক হউক, জগতে তোমার নাম 

জয়বুক্ত হউক এই আমাদের নিবেদন। 
ও একমেবাদ্বিতীয়ং | 

সার মতোর আলোচন।। 

আছি এখং আছে। 

এই সময়ে পথের কতকগুলি প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সংগ্রহ করা আবশ্যক বিবেচনায় বিগত্ত 

দুইবারে সভা, শক্তি, জ্ঞান এবং আনন্দের 
মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ একা ত্বভাব, তাহা! বিধি- 
মতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তিনটি প্রয়ো- 
জনীয় দ্রব্য পাথেয় সম্বলের সহিত গঁটরী 
বাঁধিয়া লওয়া হইয়াছিল। 

এক্ষণে প্রয়াণ-পথের কোন্ স্থান হইতে 
কোন্ স্থানে আসিয়াছি এবং কতদূর অবধি 
গিয়া কোন্ স্থানে তাবু গাড়িতে হইবে, তাহা 
একবার পধ্যবেক্ষণ করিয়৷ দেখা আবশ্টুক | 

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, 
দ্রব্যাদি-নংগ্রহের জন্য মাঝ-পথে থামিয়া 
দাড়াইবার পুর্বেবে আমরা আত্মজ্ঞানের ছুই 
বিভিন্ন মুত্তি পৃথক্ পৃথক্ রূপে পর্যযালোচন! 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সে ছুই 
মুত্তি হ'চ্চে--ভাব-মুত্তি এবং সত্য-মূর্তি। 
কিন্ত নহ্কল্পিত পর্য্যালোচনা-কার্য্যের অর্ধে- 
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কট! শেষ হৃইতে-না-হুইতেই মাঝ-পথের 
ব্যাপারে আটক পড়িয়া গেলাম । আত্ম- 

জ্ঞানের. ভাবমুপ্তি কিরূপ, তাহার আলোচন! 
অ।মর। যথাসাধ্য করিয়! চুকিয়াছি ; ত1 বই, 
তাহার সত্যযুন্তি কিরূপ, সে সম্বন্ধে এখনে। 

পর্য্যন্ত একটি কথারও উল্লেখ করি নাই। 
আমর! দেঁখাইয়াছি যে, আত্মশক্তি খ।টাইয়া 

আত্মজ্ঞানের ভাঁব-মুন্তি উদ্ভাবন করা যাইতে 
পারে; আর, তাহার সাধনপদ্ধতি হচ্চে 

যোগশান্ত্রের উপদেশানুষায়িনী ধারণা) ধ্যান 
এবং সমাধি । এ বিষয়ে যোগশাস্ত্রের প্রথম 

মন্তব্য এই যে, “যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধি- 
ভবতি তাদৃশী”। তুমি যেরূপ বিষয়ের 

কর! চাই। সাধন যেরূপে করিতে হইবে, 
তাহাই তোমাকে বলিয়া দেওয়! হইল। 

দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে, নীচের নীচের 
ভূমি মাড়াইয়া উচ্ছচোচ্চ ভূমিতে সংযম প্রয়োগ 
করা (অর্থাৎ ধারণ, ধ্যান এবং সমাধি 
প্রয়োগ কর1) কর্তব্য । ভূমি-বিভাগ কিরূপ, 

তাহ! যদ্দি জিজ্ঞাসা কর তবে তাহা মোটা" 

টি এইরূপ £-- 

সার ঘতোর আলোচন! 

উপরের ভূমিতে উত্থান করিতে হইবে__ 
এট। সাধারণ ব্যবস্থা ; ত। ছাড়া বিশেষ 

বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা 

নির্দেশ করিয়া দেওয়! আবশ্যক। কোনে 

ব্যক্তির পাঠ আরস্ত কর আবশ্বক কখ 
হুইতে ) কাহারো বা.ব্যাকরণ হইতে 
কাহারে! বা--সাহিত্য হইতে । যাহার 

যোগ্যতার যতটা দৌড়, দেই অনুসারে 
তাহার সাধনের গোড়ার পঁইটা নির্দেশ 

করিয়া দেওয়া আবশ্যাক। কিন্তু কে তাহা 

নির্দেশ করিয়া দিবে? যে ব্যক্তি যাহা 

মনে করিয়। সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই 
। তাহার যোগ্যতার দৌড় প্রকাশ পায়; এবং 

প্রয়াসী, তোমার সিদ্ধিও মেইরূপ হইবে ;-_-: 
কিন্তু অমনি হইবে না, তাহার জন্য সাধন; 

তদনুসারে মাধক আপনিই আপনার সাধনের 

প্রথম পঁইট। নির্ধারণ করিতে পারেন ; 

তাহাই তিনি করুন; তাহ! হইলে তিনি 
আন্তরিক ইচ্ছার সহিত সাধনে প্ররৃন্ত হইতে 
পারিবেন) আর তাহা হইলেই সাধন আশু- 
ফলগ্রদ হইবে | ফলেও এইরূপ দেখ! যাষ 
যে, সঙ্গীতের দিকে যাহার স্বভাবতই মনের 

দৌড়, সে সঙ্গীতের চর্চায় নিযুক্ত হইলে 
তাহার যেরূপ সহজে সিদ্ধিলাভ হইতে 
পারে, অপরের পক্ষে তাহ সম্ভাবনীয় নহে । 

প্রথম ভূমি পৃথিবী-তত্ব ; দ্বিতীয় জল- ৷ এইজন্য যোগশান্ত্রের প্রধান একটি মন্তব্য 
তব্ব; তৃতীয় অগ্নি-তত্ব; চতুর্থ বায়ু-তত্ব ; । কথা এই যে, যেরূপ লক্ষ্য বস্তু তোমার মনের 

পঞ্চম আকাশ-তত্ব ; ষষ্ঠ মনস্তত্ব ; সপ্তম | ইচ্ছার অনুযায়ী, তাহাতেই প্রথমে তুমি আত্ম- 
আহ্ঙ্কার-তত্ব ;) অব্টম বুদ্ধি-তত্ব; নবম | শক্তি বা সংযম প্রয়োগ কর-__ প্রয়োগ করিয়। 

প্রকৃতি। যোগশান্ত্রের উপদেশ এই যে, ! সেই অভীব্ট বিষয়টি আপনার সম্যক বশে 

পৃথিবী-তত্ব হইতে যাত্রারস্ত করিয়া নীচের | আনয়ন কর; তাহার পরে ক্রমশ নীচের 
নীচের ভূমি একে একে মাড়াইয়৷ উপরের | নীচের বিষয় বশীভূত করিয়া উচ্চ উচ্চ বিষ- 
উপরের ভূমিতে আত্মশক্তি বা মংযম প্রয়োগ 

কর; অর্থাৎ, যে পথ দিয়! প্রকৃতির ক্রম- 

বিকাশ হইয়াছে, সেই পথ দিয়! প্রকৃতি ভেদ 
করিয়। উচ্চে ওঠো ; উচ্চে উঠিয়। পুরুষে__ 
স্বরূপে- আত্মাতে--স্থিতি রর। 

নীচের নীচের ভূমি মাড়াইয়া উপরের 

য়ের সাধনে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ দেখ৷ 

যাইতেছে যে, সাধনের লক্ষ্য বস্তু তত 

নয়--সাধনের পদ্ধতিই যত যোগশাস্ত্রের 

উপদেন্টব্য বিষয়। যোগশান্ত্রেরে একটি 
স্থানে কেবল সাধনের লক্ষ্য বস্ত সবনির্দিষ্ট। 
কোন্ স্থানে? ন1) যেখানে বলিতেছেন-- 
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“ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা |” এই স্থানটিতেই আত্ম- 
শক্তির পরিবর্তে এঁশী শক্তির পরাকাষ্ঠা 
বলবতত। এবং ভক্তিপূর্ববক ঈশ্বরে কর্প-সম- 

পণের বিধেয়তা প্রতিপাদন কর! হুইয়াছে। 

তত্ববোধনী পত্রিকা! 

এই স্থানটির কথা ভাল করিয়। বুঝিয়া দেখা 
( কথাটি আমি যদ্দি মুখে না-ও উচ্চারণ 
' করি-_শুধু যর্দি কেবল মনে মনে বলি যে, 

আবশ্টক) এবং তাহা বুঝিয়! দেখিতে হইলে 

আমাদের জ্ঞানরাজ্যে আত্মকর্তৃত্বেরই বা 
কার্য্যকারিতা৷ কিরূপ, তাহার প্রতি রীতিমত | 

অনুসন্ধান প্রয়োগ কর। কর্তব্য । তাহারই 

এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে । 
আত্মকর্তৃত্বের মূলে এশী শক্তির কার্ধ্য- 

| 
] 
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পক্ষানস্তরে,আমি যদি বলি যে,"আমি আছি+ 
তবে আমার সেই কথাটিই আমার অস্তিত্বের 

প্রমাণ; কেন না, আমি না! থাকিলে 

“আমি আছি” এ কথাটি আমার মুখ দিয়া 
বাহির হইতে পারিত না । “আমি আছি” এ 

“আমি আছি,” তবে তাহাই আমার অস্তি- 
ত্বের যথেষ্ট প্রমাণ ; কেন না, আমি না 

| থাকিলে “আমি আছি” এ কথাটি আমার 
মনেও আসিতে পারিত না। ত। শুধু না__ 

কারিত! কিরূপ, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে : আমি “আছি” ন। বলিয়া আম যদি মনে 
। মনে বলি যে, “আমি নাই” অথব। “আমি হইলে সাধনের কথ। ছাড়িয়। দিয়া সহজে 

আমরা আত্মাকে কিরূপে উপলব্ধি করি, 

তাহারই প্রতি সর্বপ্রথমে প্রণিধান কর! 

কর্তব্য । | 

আপামর-সাধারণ সকল ব্যক্তিই “আমি 

আছি” এই কথাটি খুবই স্পষ্ট হুদয়ঙ্গম 
করে ; হুদয়ক্গম করিষাও শুদ্ধকেবল সেই 

কথাটির বলে আপনার গ্রুৰ অস্তিত্ব-বিষয়ে 

নিঃসংশয় হইতে পারে না। অতএব, সহজ 
জ্ঞানের এই যে একটি ৰথা-_“আমি 
আছি”-_এ কথাটির বলবন্তার দৌড় কতদূর 
পর্য্যস্ত, তাহ। একবার তোলাপাড়া করিয়া! 

দেখ! নিতান্তই আবশ্যক । 
“আছি” এবং “আছে” এ ছুয়ের মধ্যে 

প্রভেদ কি? “আছি” এবং “আঁছের» 

মধ্যে ব্যাকরণঘটিত উত্তমপুরুষ এবং প্রথম- 
পুরুষের প্রভেদ তে। আছেই-_কিস্ত সে 
প্রভেদ তব্বজিচ্ভান্থর বড়-একট। কাজে 

লাগে না; ত। ছাড়া, দুয়ের মধ্যে নিগৃঢ়- 

রকমের একটি প্রভেদ আছে-_সেইটিই 
এখানে দ্রক্টব্য ; তাহা! এই £-_ 

আমি যদি বলি যে, “হিমালয়-পর্ববত 

আছে,” তবে শ্রোতা বলিতে পারে যে, 

“তাহা ষে আছে, তাহার প্রমাণ কি? 

আছি কি নাই, তাহ! আমি জানি না,” তবে 
 তাহাতেও প্রকারাস্তরে বলা হয় যে, “আমি 

। আছি” ; কেন না, আমি যদি না থাকিতাম, 
ভবে “আমি নাই” এ কথাও আমার মনে 

আসিতে পারিত ন!। এই স্থানটিতে দেকর্তী 
(১০৮০৯৮০১)-ন।মক ফরাসীস্ তত্ববিদের প্রসিদ্ধ 

মহাবাক্যটি মনে পড়ে ; কি? না, ০০৮৮ 
০1৫০৪০০০--“আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব 

«আমি আছি।” কথাটি খুব ঠিক; কিন্তু 
উহার বলবন্তার দৌড় ষে “চিন্ত। করিতেছি”র 
মধ্যেই আবদ্ধ, দেকর্তা তাহা! বুঝবিয়াও 

বোঝেন নাই ; তাহা বুঝিলে তিনি “আছি, 
এবং 'আছে'র মধ্যে একট অলঙ্ঘনীয় 

প্রাচীর সঙন্গিবেশিত করিবার বৃথ! চেষ্টায় 
প্ররৃন্ত হইতেন না। 

প্রকৃত কথ। যাহ! তাহা! এই £-- 

যখনই আমার মনোমধ্যে যে-কোনো 

চিন্তা উপস্থিত হইতেছে, তখনই মেই 

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে 'আমি-আছি এই কথাটি 
আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে; কিস্তু সে 
যেআমি আছি, তাহা তখন-আমি-আছি ; 

আর, সেই তখন-আমি-আছি'র গুমাণ 
তখনকার সেই চিন্তা । পক্ষান্তরে, আমি 
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গতকল্য যাহ! চিন্তা করিয়াছিলাম, সে চিন্তা 

সাক্ষাৎসন্বন্ধে এখন-আ্সি-আছি*র প্রমাণ 

দহে। আমার এখনকার চিন্তাই এখন 

আমি আছি”র প্রমাণ। দে-কর্তার মতে 

“আছি”রই কেবল প্রমাণ আছে-_-আছে'র 

কোনে প্রমাণ নাই । বিস্তু একটু বিবে- 

চন! করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, 
আছে”র যদি কোনে। প্রমাণ না থাকিত, 

তবে “আছে” এরূপ একট কথ। আমাদের 

বুদ্ধিতে অমল পাইতেই পারিত ন]। 

আছি”র যেমন প্রমাণ হাতে-হাতে-_অ।ছে+ 

রও তেমনি; প্রভেদদ কেবল এই যে, 

আছি”র প্রমাণ অপেক্ষাকৃত নিরবাচ্ছিন্ন, 

আছে”র গ্রমাণ অপেক্ষাকৃত ব্যবচ্ছিন্ন | 

আমি এখন লিখিতব্য বিষয় চিন্তা করিতোছ, 

আর, সেই সঙ্গে এই কথাটি জ্ঞানে উপলদ্ধি 

করিতেছি যে, এখন আমি আছ; আমার 

এখনকার চিন্তা আমার এখনকার আস্তিত্বের 

এ যেমন প্রমাণ, তেমনি, আমার সম্মথে 
'আমি এ যে উদ্যান দ্েখিতেছি, এ উদ্যা- 

নের রশ্মি-প্রতিক্ষেপণী ক্রিয়া (অথাৎ এ 
উদ্যান সুধ্যরশ্মি প্রতিহত করিয়া আমার 
চক্ষু-গোলকে যে বিচিত্র বর্ণ ক্ষেপণ কার- 
তেছে-_সেই প্রতিক্ষেপণী ক্রিয়। ) উদ্!নের 

অস্তিত্বের পমাণ। প্রভেদ কেবল এহ ষে, 

যখন আমি ঘরে ঢুকিয়া জানালা বন্ধ করিব, 

তখন উদ্যান আমার নিকটে অদুশ্য হুইয়। 

যাইবে, আর, সেই সঙ্গে “উদ্যান আছে» 
এ কথাটির সাক্ষাৎ প্রমাণ আমার সম্মুখ 
হইতে সরিয়া পালাইবে। পক্ষান্তরে, 

আমার জাগরিত অবস্থার মুহ্র্ত পরম্পরায় 
আমার মনোমধ্যে একটার পর আরেকটা 
চিন্ত! উ্দত হইতেছে এবং উদ্দিত হইতে 

থাকিবেও ; আর যখনই যে চিন্তা উদিত 

হইতেছে, তখনই তাহা “এখন আমি আছি” 

এই কথাটির প্রমাণ যোগাইতেছে। এখানে 

সার নতোর আলোচন ৯ 

দ্রষ্টব্য এই যে, ”এখন আমি টিস্তা করি- 
তেছি, অতএব এখন আমি আছি“ এবং 

“এখন উদ্যান আমার দৃষ্টি আক্রমণ করি- 
তেছে, অতএব এখন উদ্যান আছে“ এই ভুষ্ট 

কথার মাঝখানকার ছুই অতঞবের মূল্য 

নিক্তির ওজনে সমান । তবে কি ন।, চিন্তা 

নিরবচ্ছেদে একটার পর একটা মুহুর্মুহু 

মনোমধ্যে উপস্থিত হইতেছে ; উদ্যান 

কখনো ব। আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে উপাস্থিত, 
কখনো বা অনুপাস্থত। যদ আমি অন্টপ্রহর 

অনিমেষ-চক্ষে উদ্যানের প্রতি চাহিয়া থাকি, 

তাহ। হইলে-__-অ'মি আছি এবং উদ্ভান 

তআছে-দুইই এক সঙ্গে আমার মন'কে 

ক্রমাগতই আকৃড়িয়া ধরিয়। থাকিবে। 

উদ্যাঁনটি যখন মেঘারৃত অমানিশার গ্রগাঢ 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হুইয়। অদৃশ্য হুইয়। যায়, 
তখন তাহার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ গ্রমাণ সেই 

সঙ্গে তিরোহিত হয়_-ইহ1 কাহারে। অবি- 

দিত নাই ; ইহাও তেমনি কাহারে অবিদি'ত 

নাই যে, সুধুতপ্তির মন্ত্রগ্ুণে যখন আমার 

জ্ঞ।নের ক্রিয়াম্ফন্ি একেবারেই বন্ধ হইয। 
যায়, তখন সেই সঙ্গে আমার অস্তিত্বের 

সাক্ষাৎ প্রমাণ অন্তর্ধান করে। শুষুপ্ডির 

অবস্থায় যখন আমার মনের কপাট বন্গা 

থাকে, তখন “আমি আছি” বা “আমি নাই” 

বা“আমি আছি কি নাই, তাহা জানি না" 

এই তিন রকমের তিন কথার কোনোটি 

আমার মনে গ্রবেশ পাইতে পারে না। 

আমার সে অবস্থায় “আমি আছি” ঘুচিয়া 

যায়-অথচ আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দর্শক 

বলে যে, “ইনি আছেন- কিন্তু নিয় 

নিমগ্ন।* ইনি যে আছেন, তাহার প্রমাণ 
কি? “ইনি আছেন” এ কথা তুমি বলি- 
তেছ-_আমি তে! বলতেছি না। আমার 

অস্তিত্বের প্রমাণ তোমার কথায় হইতে 

পারে না। তোমার মুখের কথা ব। মনের 



তত্ববোধিনী পত্রিকা 

ভাবনা ব। ছ্ানের ক্রিয়া ক্্তি তোমার 

অন্তিত্বেরহই প্রমাণ ; তা বই, তাহ। আমার 

অস্তিত্বের প্রমাণ নহে। তবেই হইতেছে 
.ন, আছে'র সাক্ষাৎ প্রমাণ যেমন সময়ে 

সময়ে অন্তহিত হয়, আছি*র প্রমাণও সেই- 
নূপ পরিবর্তনশীল । অতএব, পরিবর্তন. 
শীল ঘটনা বলীর মূলে অপরিবর্তশীয় একটা- 

কিছু থাক যদি আবশ্যক হয় তবে আছি 

এবং আছে ছুয়েরই মূলে তাহ! থাক! 

আবশাক); এইজন্য দুয়ের সন্ধিস্থানেই তাহ! 
অন্বেলিতব্য | 

উপরে যে ভাবের আছি এবং অংছে"র 

প্রমাণ দেখানো হইল, তাহা কেবল এখন 

আদি এবং এখন আছে মাত্র; স্থৃতরাং তাহা 

কালদারা পরিচ্ছিন্ন। এতদ্বাতীত এ 

দুই পরিচ্ছন্ন আছি এবং আছে"র সন্ধিস্থানে 

সমস্ত লইয়। যে এক আছি বিরাজমান) 

তাহাই সত্াঙ্গগতের প্রবেশদ্ধার। আগামী 

বারে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত 

হওয়া যাইবে। 

অশ্র্মঙ্গল। 

অশ্রু! তোমার গুণে আমি চিরকালই 
বিমুগ্ধ | যেখানে শোক, ছুঃখ, দারিদ্র 

যন্ত্রণা প্রভৃতির বিরস কঠোর মর্মন্ত্দ অভি- 
নয়, জগতের মধ্যে সেই স্থানেই তোমার 

একমাত্র লীলানিকেতন। এইজন্য লোঁক- 
মুখে তোমার বহুল নিন্দাবাঁদ শুনিতে পাই। 
জগত ষাহ। বলে বলুক, আমার নিকট তুমি 
চিরদিনই সৌম্য হ্ন্দর! শান্ত শীতল-_- 
নিত্য প্রাণারাম ! ভূমি মানবের জীবন মর- 

ণের একমাত্র প্রিয়মাথী । মানুষ যখন গর্ভ 

হইতে ভূমিষ্ঠ হইমা জীবনের খেলা আরম্ত 
করে, একমাত্র তু।মই তখন ক্রন্দনের আঁব- 
রণে তোমার এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেহ- 

ঙঙলী ২ গু৫গ 

বিন্দুটিকে আবৃত করিয়, তাহার অস্কট 

নেত্রমধ্যে লুকায়িত থাক । আবার শেষের 

সেই ভয়ঙ্কর দিনে, যখন তাহ।র জীবন নাট- 

কের শেষ গর্ডাঙ্ক অভিনীত হইতে থাকে, 
যখন পুত্র কন্যা ভ্রাতা, বনিত৷ ও আত্মীয় 
হ্বলন সকলেই আপনাপন কপোলদেশে কর- 

স্থপন পূর্বক তৎসমক্ষে মাঁয়ার একটী 
মনোহর পুপ্পোগ্যানরূপে অবস্থান করে, 

তখন একমাত্র তোমাকেই মেই সংকুদ্ধবাক্ 

জাবনপ্রান্তোপনীতের নয়ন মধ্যে আবিভ্ভূতি 

হইতে দেখি । তুমি পাপপুণ্যের একমাত্র 

সমন্বয়সাধক। তৃমি আছ বলিয়াই এখনও 

এই পঞ্চভৃতাক্সমক জগৎ আছে; নতৃব। 

কোন্ দিন এই নিশ্বসংসার পাপাসক্তের 
ছুদিকট হাম্ততাগুবে টলমলায়মান হইয়া 

মহা প্রলয়ের অন্ধকারগর্ভে ডুবিয়া যাইত। 
যখন এই সন্তাপদগ্ধ জীবনের বোঝ। মন্ু- 

ফ্যের পক্ষে একবারে ভুর্ববহ হইয়া উঠে 

তখন একমাত্র তুমিই তাহার সেই আধি- 
ক্রিষ্ট জীবনে শান্তি ও ধৈর্য্যের মন্দাকিনী 
প্রবাহিত কর। যে হৃদয় আতশয় নীরস 

কঠিন ও স্বার্থপর, তাহাও তোমার সঙানু- 
ভূতিরূপ অস্বতবরি সেচনে কোমল হুইতে 

কোমলতর হুইয়। উঠে । যে চিত্তদৌ্ব্বল্য 
পাপানুষ্ঠানের মুলভিততি, তাহাও তোমার 
মোহিনী শক্তি বলে চিরতরে অপনীত হইয়া 
হৃদয়ে অতি গভীর উচ্চ চিস্তার অস্বত উম 

খুলিয়। দেয়। এই জন্যই তুমি আমার নিকট 

এত নিত্য স্বন্দর! এত চিরহদয়স্পৃকৃ! 
তুমি খন সারল্য ও পবিভ্রতায় পরি- 

ভূষিত হুইয়৷ নরনারীর নেত্রাভ্যত্তরে নৃত্য 
করিতে থাক, তখনই তোমাকে সৌন্দর্যের 
প্রশ্রবণ বলিয়া বোধ হুয়। বিষবৃক্ষের কুন্দ- 
নন্দিনী যখন বিনাদোষে নগেন্দ্রনাথ কর্তৃক 
পরিত্যক্ত। হইয়াছিল, তখন তুমি সেই হত- 

ভাগিনী কুন্দের চক্ষে ছিলে, আবার একজন 
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নগণ্যা জঘন্যার চক্ষেও থাক; উভয়েই ত 
রমণী? তবে তোমার এই মুত্র বিভিন্ন ভাব 
দেখি কেন? তাহার কারণ, কেবল একে 

তোমার পবিত্রতা ও সরলতার অস্তিত্ব এবং 

অপরে তাহার অভাব । কোমলতা ও 

স্বতটবিকত1 মাখিয়া তুমি কুন্দনন্দিনীর চক্ষে 

কলুষ পঙ্কিল। 

চতুরে ! 
তোমার অঙ্গাত ও অগম্য ? 

শৃন্যমার্গে সকল “স্থানেই ত তোমাকে দে- 

খিতে পাই ? কি জীবজগৎ কি জড়জগৎ 
সর্বত্রই ত তোমার অব্যাহত গতি ! যেখা- 

নেই তোমাকে দেখি, সেইখানেই তোমার 

জগতের মধ্যে কোন্ স্থান 

একই মুদ্তির বিভিন্ন ভাব দেখি! স্তত্তিত 
হই | বৃক্ষে পত্রে, প্রফুল্ল কমলে ও শ্যামল 

দুর্ববাদলে যখন তুমি তরুণতপনের ম্থবব- 

রাগে সুরঞ্জিত হইয়া বিরাজ কর) তখন 
তুমি কত স্ুন্দর-_-কত কবিত্বপুর্ণ বল দেখি? 

যে ওষধিকুল ইতঃপুর্ববে কৃষকের অতি 
ঘত্বের সামগ্রী ছিল, এতাঁ্দন যাঁহাদিগকে ৃ 

রক্ষা। করিবার জন্য ক্ষেত্রস্বামী বিধিমত . 

1 গঠিত হইয়াছে । যত্বচেষ্টার ক্রটি করে নাই, এমন কি পাছে 
তাহাদের স্বাস্থ্য হানি হয়, এই আশঙ্কায় : 
ঘে একগাছি তৃণপীড়ন পর্য্যস্তও সহ করিতে 
পারে নাই, এতদিন সযত্বে প্রতিপালন 

করিয়া, আজ সেই কৃষক তাহাদ্দিগকে কর্তন 
করিবার জন্য আসিতেছে, এই দুঃখে মর্ন্মা- 
হত হুইয়! যখন সেই ওষধিকুল নতশিরে 
ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন হে অশ্রু! তুমিই না 

শিশিরচ্ছলে তাহাদের কাতর ক্রন্দন ইহ- 

জলে, স্থলে, ; 

অশ্রুমঙ্গল ৯১৯ 

করিয়! উত্তাল তরঙ্গে ভীম রঙ্গভক্ষে সাগর- 
সঙ্গমের পথে প্রধাবিত হয়, তখন হে অশ্রু ! 

তুমিই না অগণ্য মুর্তিতে সেই বীচিমালিনী 
পুত জাহবীর উদ্বেল তরঙ্গোচ্ছ'াসের মধো 

বিরাজমান থাকিয়া ফেনময় অট্রহাস্যে গর্জন 
করিতে থাক ? তখন তোমার দিকে তা- 

আবিভরতি হইয়াছিলে তাই সেখানে তোমার . কায় কাহর সাধ্য ? আবার যখন এ উদ্ধ- 

মূর্ত অতি স্বন্দর আর ঘ্বণিত পাঁশবী লিপ্নার ; 
গরল এবং অপবিত্রত। মাখিয়! বাহির হও, 

বলিয়। জঘন্যার চক্ষে তোমার মূর্তি অতি । 

স্থিত অগাধ অপার স্থগম্ভীর আকাশ ঘনীভূত 
জলদপটলে সুলজ্জিত হইয়া মেদ্িণীর 

গুফুল্প বদনে নিবিড় মলীরাশি মাখাইয়া 

দেয়, তখন তুমিই ন৷ ভয়ঙ্করী মুত্তি পরি গ্রহ 
করিয়া অবিরল বৃষ্টিচ্ছলে বিশ্বসংসারে 

খণ্ড প্রলয়ের সূচনা করিয়া থাক? তাই 
বলিতেছিলাম, সমগ্র জগতই তোমার ছুর- 

ধিগম্য ক্রীড়ারহস্যে লীলায়িত। 

তোমার স্বরূপ নির্ণয় করে কাহার 
সাধ্য? কখনও তোমার মিপ্ধ শাস্তোজ্জবল 

বিনোদকাস্তি হৃদয়ে ভ্রিদিবের আভজ। প্রতি- 

ফলিত করে, শিরায় শিরায় ধমনীতে ধম- 
নীতে অম্বতের মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া 

দেয়, আবার কখনও তোমার বিশ্বত্রাসিনী 

রুদ্রমৃর্তি দেখিয়া বিম্ময় ও আতঙ্কসিস্কুর 
তর তর তরঙ্গে ডুবিয়৷ যাই। কোমলতা 
সরলতা, পবিত্রতা ও স্বাভাবিকতার অপূর্বব 
সংমিশ্রণে যেন তৌমার দেহখানি পরি- 

তোমার একদিকে শ্ুর- 

তরঙ্গিণীর দিব্য মধুর কুলুকুলু ধ্বনি, অপর 

দিকে আবর্তভীষণ মহাসমুদ্রের ফেন-হাস্য- 
ময় প্রবাহ-গর্জন ;) একদিকে বাসন্তী পুর্ণি- 
মার স্ক'্টচন্দ্রালোকে কোকিল পাপিয়ার 

উচ্ছাসমধুর স্সিপ্ধ নিকণ, অপর দিকে দ্বন- 

ঘটাচ্ছন্ন অমানিশির শান্তিভঙ্গকারী শিবা- 
কুলের কর্কশভীষণ নৈশ চীৎকার। ভক্তির 
সাধক যখন ভগবৎপ্রেমের উদার ভিত্তিমূলে 

জগতে প্রচার কর? আবার ভরা ভাদ্রের | পদস্থাপন করিয়। প্রশস্ত প্রেমের উচ্ছাসে 
ভাগীরথী যখন স্ুবিপাল কলেবর ধারণ তাহার সেই চিরারাধ্য পরমপুরুষকে প্রাণ 
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ভরিয়। ডাকিতে থাকেন, তখন যে কিন্ূপ 

দিব্য লাবণ্যের পুর্ণ সৌকুমার্য্য বক্ষে ধারণ 

করিয়। তুমি সেই তন্ময় সাধকের অদ্ধনিম- 
লিত নেত্রপ্রান্তে আবিভূত হও, তাহ 
ভুমিই জান, আর তোমার অক্টাই জানেন। 
পিতৃসত্য পালন করিয়। চৌদ্দ বৎসর পরে 
সীতাপতি রামচন্দ্র অধোধ্যায় প্রত্যাবর্তন 
করিতেছেন, রাজপ্রাসাদদের বহির্দেশে সখি- 

গণপরিরৃতা অন্ধ কৌশল্যা উদ্গ্রীব তাবে 
দণ্ডায়মান, জটাবাকলধারী রামচন্দ্র পার্খ- 

বর্তী সমবেত দর্শকমগ্লীকে সাদরে স.ন্নহে 
দেখিতে দেখিতে প্রাসাদের অনতিদুরে 
উপস্থিত, হে অশ্রু! বল দেখি কোন্ 
মুর্তিতে তুমি তখন কৌশল্যা-নয়নে আবি- 
সূতি হইয়াছিল ? 

বালক পদদ্বয়ের ভারকেন্দ্র রক্ষণে 

অক্ষম হুইয়। ভূতলে নিপতিত, একএকবার 

জননীর মুখের দিকে তাহার সেই শীলোৎ- 

পল-বিনিন্দি নয়নযুগল সংযত করিয়া 
ক্রন্দন করিতেছে, মাত পুত্রকে ভূলাইবার 

জন্য ভূ-পৃষ্ঠে ছুই তিনবার পদাঘাত করি- 
লেন, অমনি হ্ববিমল হাস্য যখন শিশুর, 

সেই কুহ্থমন্নকুমার কমনীয় আস্যে বিস্ফ্(রত 

হইয়। তাহার নবনীতকোমল কপোলদ্ধয়কে 

ঈষৎ কুঞ্চিত করিল, অশ্রু! তখন 

তোমার নেই মানস-ভুবনমোহন অমল সৌ- 
কুমাধ্যের তুল *1 স্বর্গেও খুজিয়া পাওয়া যায 

ন। তাই দেখি হামির সাহত তোমার 

একট। চিরবিরোধী বিদ্বেষভাব বিদ্যমান 

থাকিলেও, শিশুর নিকট তোমার সেই 
বিদ্বেষবন্ধন বিচ্ছিন্ন | যেখানে প্রেম, প্রণয় 

ও ন্সেহবাৎসল্যের পবিত্র অভিনয়, সেই- 
খানেই তোমার শুভ সম্মিলন । মরি মরি, 

যেন নীলাকাশের একাদকে জলদের নিবি- 

ডরুষ্ণ শ্যামকাস্তি, অপর দিকে বালতপনের 

মনোৌমদ কিরণসম্পাত। কিন্তু গয়াবেশধারী 

তত্তুবোধিনী পত্রিক! ১৬ কল্প, ২ ভাগ 

রাজা দশরথ যখন যঞ্জদত্তের শবদেহ ক্কন্ধে 
লইয়া! সেই অরণ্যচারী অন্ধদম্পতীর নিকট 
আগমন করিয়া ছিলেন তথন তোমার এ 

প্রশান্তমুর্তি কত ভয়হ্কর__কত হুদয়বিদারক! 
পতিব্রতা সব্যা যখন ম্বৃত পুত্রকে কোলে 

লইয়! জাহুবীর শ্মশানসৈকতে সেই চণ্ডা- 
লবেশ হুরিশ্চক্দরের নিকট আগমন করি-* 

য়াছিল, তখন তোমার এগ্রশত্তমূর্তি কত 
ভয়ঙ্করী ? রাজভ্রী-পরিভ্রষ্ নৈষধ যখন 

বিচিত্র নিয়তি-নির্দেশে ভ্রাম্যমান হুইয়। 

নিবিড় বনান্তরালে সেই জানুদেশলম্িনী 

নিদ্রিতা দময়ন্তীর কটিদেশ হইতে বস্ত্রার্ধ 
ছেদন করত পলায়ন করিতে বাধ্য হুইয়া- 

ছিলেন, তখন তোমার এগ্রশান্ত মূর্তি কত 

ভয়ঙ্করী হইয়াছিল ? আবার এক তোমার 

দগ্ধভীষণ মূত্তি, অশ্রু ! জীবনসর্ববস্ স্বামী 
উদ্রান্নের জন্য প্রবাসে, পরের দ্বারে দাসত্ব 

করিতে গিয়া আজ অন্তিমের ক্রোড়ে 

ঢলিষা পড়িয়াছে, পদতলে তদগতপ্রাণ। 

সহধন্মিণী শিশুসন্তানটাকে কোলে লইয়! 

পতির সেই মৃত্যুরেখাক্কিত বিমলিন মুখম €- 

লের দিকে নিনিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে, 

এক একবার কাতর স্বরে সেই পরমপিতা৷ 

ভগবানকে ডাঁকতেছে, রোগী বিকারের 
আবেশে কত কথা বলিতেছে, সমস্তই অপ- 

স্বদ্ধ প্রলাপ, পত্বীর হুদয়াকাশ নিবিড় 
জলদজালে সমাচ্ছন্ন ! নিবাত--[ণক্ষম্প ; 

ঠিক যেন প্রলয়ের মেঘের মত” 

“অবৃষ্নিসংরস্তমিবান্থুবাহম্ অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং ।+, 

দেখিতে দেখিতে আত্মারাম দেহপিঞ্জর 
পরিত্যাগ করিল, পত্বী-হুদয়স্থ প্রলয়মেঘও 

অমনি শতসহুত্র অশনিমন্ডরে গর্জন করিয়া 

উঠিল; অহো! কি স্থষ্টিবিপর্ধ্যয়কারা। 
লোমহ্ষণ দৃশ্য ! পদতলে মেদিনী এক গভীর 

॥ ভূকম্পনে টলমল করিতেছে, মন্তকোপরি 
অনস্ত আকাশ বিরাটমুত্তি পরিগ্রহ করিয়। 



বৈশাখ ১৮২৬. 

যেন অনন্ত বহি গণ্ড ষে যুবতীর. এহিক স্খ- 

সন্তোগকে "চিরতরে পান করিয়া ঘলিতেছে 

হে অগঞ্চ! এ সময় তোমার দিকে নেত্র- 

পাত করিতেও ইচ্ছ। হয় না! এ সম 

তোমার যুক্তি ভয়ানকেরও ভয়ানক-_-“ভত্- 
নান্তয়ন্তীষণং ভীষণ(নাং।৮ কিন্তু বদ্ধ জীব 

আমর! সংসারের কলুষপন্কিল বাদন।- 
সলিলে হাবুডুবু খাইয়া! আমর। অহনিশি অব- 
সম হুইয়। পড়িতেছি; তাই তোমার এই 
দগ্ধকহ্করসদৃশ কঠে।র মূর্তি আমাদের হৃদয়কে 
আতঙ্কের অন্ধ প্রেরণায় অভিভূত করিয়া 

ফেলে। কিন্তু যখন মনে হয় যে, এই 
মুর্তিতেই তুমি ধন্মবীর শাক্যসিংহকে সং- 
সার-আশ্রম হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহ।র 

প্রাণে বৈরাগ্যের প্রবলপ্রবাহ ঢালিয়। দিয়া- 
ছিলে তখন তোমাকে আর নিষ্ঠ,র বলিয়া 
নোঁধ হয় না। তখন দেখি যে তোমার 
অম্বতসিক্ত উর্বরক্ষেত্রে যেন ভাবী আত্বো- 
ন্নতির বীজ অলক্ষ্যে অস্কুরিত হইতেছে । 

পুর্ব্বে বলিয়াছি যে দুঃখ, শোক, দারিদ্র্য, 

যন্ত্রণ। প্রভৃতি তোমার প্রিষ সহচর বলিয়। 

তুমি লোকসমাজে বিনিন্দিত, কিন্তু কো- 
থায় কে কবে দেখিয়াছে যে মণিরত্বখচিত 

বেশভৃষায় পরিভূষিত হুইয।, কিংখাপ ও 
মখমলের স্থকোমল শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়। এবং 

গোলাপগন্ধি ক্ষীর নবনীতের স্থবণপাত্র মুখে 
লইয়) মানুষ স্থদূরবন্তিনী উন্ন/তর পুণ্য- 
মন্দিরে উপনীত হইয়াছে £ স্থখসৌভাগ্য 
মন্তিক্কের মত্ততা আনয়ন করে? উহা ত 

মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্পুর্ণ পরিপন্থী ? 

জগতের খ্যাতনাম! মহাপুরুষগণের জীবন- 

বৃন্ত পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে 

ছুঃখদারিদ্র্যই সকলের উন্নতির একমাত্র 
পথ্প্রদর্শক। যে বীরকেশরী নেপোলিয়- 

নের বজহুস্কারে একদ। যুরোপের জমগ্র 

রাজসিংহাসপন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, 

অশ্রমঙ্গল ৩ 

যিনি একদিন অনন্যসাধারণ সমরঞতিভায় 

জগৎকে স্তস্তিত ও চমকিত ক রয়াছিলেন, 

সেই নেপোলিয়ন বাল্যকালে দারিদ্র্যের 
কঠোর নিষ্পেষণে পেধষিত হুইয়। সমুদ্রবক্ষে 
ঝম্প প্রদান করিতে গিয়াছিলেন। চির- 
নির্বাসিত দান্তে (১০৮০) যখন সুদূর 
নিভৃত কারাগারে বমিয়। তীহার নেই মূল্য- 
বান রচনা কাধ্যে 

ব্যাপৃত ছিলেন, হে অশ্রু ! তুমিই ত তখন 
সেই দৈন্যনিগৃহীত কবিহ্ৃদয়ে আগ্নেয় উদ্দা- 
পনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলে £ পুত্র- 
শোকতুর হালাম্ তোমাকে সাথে লইয়া 

জগতে আজ প্রধান এঁতিহাসিক বনল্পিয়। 
প্রখ্যাত | তাই ঘখন দেখি, তুমি মনুষ্যের 

আত্মদর্শন ও জীবনের উন্নত ও মহীয়ান্ 

ংশের উন্মেষণ বিষয়ে একমাত্র প্রধান 

সহায় ও অবলম্বন, যখন ভাবি, তুমি ধৈধ্যের 

“11128 (9911)90.)+% 

 চতুষ্পাঠী, উন্নতির বিশ্ববিগ্ভালয়, স্বাভাবি- 
কতার রঙ্গনিকেতন ও সহানুভূতির প্রজ্রবণ, 
তখন স্বতঃই তোমার মইমায় আক্মবশ্ুত 

হইয়ু। ভক্তের ভাষায় সেই অনন্তমাহমামযুকক 

ডাকিয়া গাহি,__ 

“ন| শুকায যেন নয়নের বারি, 

ফিরি দ্বারে দ্বারে মমতা। ভিখা রা, 

যেন সম্ত।পের শ্বান'বহে বারম!স, 

নিরাশার কালী মুছে ন] হে!” 

হ্যাস্থ্য | 

স্স্থ থাকিতে সকলেরই ইচ্ছা অথচ 
সকল সময়ে এই স্বাস্থ্য পাওয়া যায় না। 

অনেক চেক্ট। করি, অনেক সাধন। কাব 

কিন্তু ইহা অনেক মময়ই বিমুখ । ধন মান 

এশ্বব্য যা কিছু বল প্রকৃত স্বাস্থ্য না থা 
কিলে কিছুই ভাল লাগে না, স্থৃতরাং 

ংসারে উহ্হাই উৎকৃষ্ট স্খ। কি পার্থিব 
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বিগ্য! উপার্জন, অর্থ সংগ্রহ, ধর্ম সঞ্চয় য| 

আমর। অনেক সময় মনে করি পরিমিত 
পান ভোজন ও ব্যায়ামে বেশ্ সুস্থ থাকিব 
কিন্তু মকল সময়ে তাহা ঠিক হয় না, অন্থস্থ 

হই এবং স্বাস্থ্য লাভের অন্য উপায় দেখি। 

কেন এইরূপ হযু এই গ্রম্মের একটী উত্তর 
আছে তাহ। মনের স্বাস্থ্যে অবহেল।। মনের 

সহিত শরীরের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । মন 

ন্স্থ ন! থাকিলে শরীর কিছুতেই সুস্থ হয় 
না। এই মনের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে শাস্ত্রের 

গধান উপদেশ ঈশ্বরসেবা। এতিদিন 

ত্রিকালীন ঈশ্বরকে সেবা করিতে হুইবে। 

মখন আকাশে অরুণরাগের সহিত ছুই 
একটী ক্ষীণন্দ্যোতি তারকা, দৃষ্ট হয়, গুভাঁ- 

তের ্বছুমন্দ স্বশীতল বায়ু বহমান, নানাবিধ 
বিহঙ্গ আলোক লাভে পুলকিত হইয়। স্ুত্বর 

সঙ্গীতে মন প্রাণ চমকিত করিতে থাকে, 

সমস্ত বাহা প্রকৃতি শিশিরসিক্ত যেন সুন্নাত 

করিয়া গরণব ও ব্যাহুতির সাঁহত গাম্বত্রী 
মন্ত্র অবলম্বন পুর্বক ঈশ্বরের অত্যাশ্চধ্য 
অলৌকিক হৃষ্টিশক্তি চিন্তায় তাহার 
আ্টনা কর: যখন সূধ্য নভোমণ্ডলের 
উচ্চ শিখরে আরোহণ 

দর করিয়া তাহাতে অপ্রত্যক্ষ ভাবে 
ভবন সঞ্চার করিতে থাকে, 

সমন্ত বাহা প্রকৃতি নিস্তব্ধ ও স্থির, পণ্ড 

পঙ্ষীরা সম্পূর্ণ নীরব, সেই মধ্যাহ্থে 
টশ্বরের পলনী শক্তি চিন্তা করিয়! তাহার 

অর্চনা কর; যখন সুধ্য অস্তাচল আশ্রয় 
করিয়। সিন্দুর রাগে আকাশের পশ্চিম, 

প্রান্ত রঞ্জিত করিয়া ফেলে, গাভির দল 

তত্তববোধিনী পত্রিকা 

কি পারমার্থিক সকল কার্যের উহাই মূল। | 

১গকল, ২ ভাগ 

সমস্ত দ্িন বিচরণ পূর্বক পথের ধূলিজাল 
 উড্টান করিয়। প্রতিনিবৃত্ত হইতৈ থাকে, 

কিছু বল স্বাস্থ্য না থাকিলে কিছুই হয় না। অসীষ শূন্যে ছুই একটা নক্ষত্র উঠিয়া হীর- 

কের উজ্জ্বল আভ। বিস্তার করে এবং বিহ- 

গ্গের কোলাহল সহকারে স্বস্ব কুলায়ে 
গিয়! বিশ্রাম করিতে থাকে সেই সায়াহে 

ঈশ্বরের সর্বসংহারিণী শক্তি আলোচনা 
করিয়। তাহার অর্চন। কর, সংসারের নান- 

রূপ বিদ্ববাধা সন্ডেও তোমার মন স্থস্থ 
থ।কিবে। ফলত বেদাদিশাস্ত্রে ঈশ্বরোপাস- 

নীতি য!নমিক শ্বাস্থ্যের একমাত্র কারণ 

বলিয়। নির্দিকউ হইযু।ছে। তদ্ব্যতীত তাহাকে 

হস্ত রাখিতে যে কোনই উপায় উদ্ভাবন কর 

তাহ। অস্থায়ী ও ভঙ্গ,র। এই ঈশ্বরচিন্তায় 

মন ন্স্থ হইলে আপনা হইতেই সমস্ত 

শারীর বিকার ন্ট হইবে । মনে করিও 
ন। ইহ] কেবল মাত্র উপদেশের কথা, বস্তত 

ইহার ফল প্রত্যক্ষ । জাবনের সকল কাধ্য 
অপেক্ষা ঈশ্বরসেবাকে মুখ্য কর, প্রভাত 

 হুইতে রাত্রির বিশ্রাম কাল পধ্যন্ত তাহার 

হইয়া পবিত্র-ভাব ধারণ করে সেই ব্রহ্ষ- 

মুহুর্তে গাত্রোথান কর এবং দেহশুদ্ধি 
প্রতি নেত্র স্থির রাখিয়া! আনন্দ উপভোগ 

কর, অল্প কালের মধ্যে-_মহর্ধি মনুর নির্দিষ্ট 
_অময়ের মধ্যেই নিশ্চয় ফল পাঁইবে। তুমি 
দেহ মনের অখণ্ড স্থাস্থ্য নিশ্চয় উপভোগ 

করিবে। যেব্যক্তি এইরূপ ব্রহ্গচিন্তাপর, 

ূ যনি এইরূপ শিষুমিত রূপে ব্র্গসাক্ষাৎ- 
করিয়া প্রখর 

তাপে স্থাবর জগ্গম সমন্ত পদার্থের দোষ 
কারের জন্য সোহত্স্ক চিত্তে -ভ্রিকালের 

শাক্ষা করিয়। থাকেন, তাহার কেবল 

শরীরকে এঁ অভীষ্ট কার্যের উপযোগী 
যখন করিবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আহারের প্রয়ো- 

জন হয়, লোভের বশীভূত হ্ইয়া চর্বধু 
চোষ্যাদির জন্য তাহার আর প্রবৃত্তি থাকে 

না। তিনি চান, কিসে ত্রিধাতু সমত। 
লাভ করিয়া জড়তা ও দীর্ঘসুত্রিতা দূর 
হয়, কিসে শরীর লঘু ও কাধ্যক্ষম হয়, 
সুতরাং দৈনন্দিন পরীক্ষাফলে অনুভেজক 
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বলবদ্ধক মিন্তাহারেই তাহার - প্রবন্তি 
জন্মে। তিনি দেখেন এক * আত্মাই 
চরাচর বিশ্বব্যাপী, ধিনি আমাঁতে তিনিই 
কাম কাট পতঙ্গে, তখন বিশ্বজনীন দয়। 
তাহার হৃদয়ে প্রাছুভূতি হয়,তিনি সকলকেই 
দয়।ও স্নেহের চক্ষে দেখেন, কোনরূপ প্রাণি- 

হিংসাতেই তাহার আর প্রবৃস্ভি থাকে না। 
সেই অবন্থায় হিংলাবর্জিজিত মেধ্য আহারই 
তাহার প্রাণরক্ষার উপায় হয়। ফলত এই 
রূপ হিংসাবর্জিজিত মেধ্য আহার দ্বারাই ধর্মা- 
পরায়ণের দেহ মন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে । 
প্রতিদিন ভ্রকালান ত্রশ্দসাক্ষাৎকারে তাহার 

মন-সবল এবং প্রতিদিন যৎুকিঞ্চিৎ লঘু ও 
পথ্য আহারে তাহার দেহ বলীয়ান্। কিন্তু 
আমর! স্বাস্থ্যলাভের এমন উৎকৃষ্ট পথ 
থাকিতে স্বদোষেই কষ্ট পাই। 
মধ্যে অনেকেই ব্রন্ষোপাসক কিন্তু বল 

দেখি কয় জন ব্রন্মোপাসনাকে জীবনের 
মুখ্য কাধ্য এবং প্রাণের ভৃপ্তিকে গৌণ 
কাধ্য করিতে পারিষাছেন। ফলত আ- 

মর। অত্যন্ত অপংযত, আমাদের লোভই 
প্রবল। প্রাণের তৃপ্তিই সর্বস্ব । এই- 
জন্য নান! চেল্টায়ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে 

পারি না। 
_. পুর্বে এদেশে শরীর মন ও আত্মা এই 
তিন লইয়া ধর্মমাধন ছিল। ইহার এক- 
টীকে উপেক্ষ। করিলে ধর্মসাধনের ব্যাঘাত 
হইত। ঈশ্বরচিস্তাষ আত্মা ও মনকে যেমন 
সবল রাখিতে হইবে সেইরূপ মিত ও 

পথ্য আহারে দ্রেহকেও বলীয়ান করা 

চাই। স্বাস্থ্য রক্ষ। যে ধর্মনাধনের একটা 
মুখ্য অঙ্গ, পৃরর্বকালের লোকের! ইহা ঠিক্ 
বুঝিতেন। তাহারা বলিতেন “শরীরমাদ্যংখলু 
ধ'্ঠসাধনং, | প্রত্যেক সংহিতা খুলিয়া দেখ 
আহাধ্যগত বিধিনিষেধ ইহার বিশেষ' 
প্রমাণ। এখন অনেকে হয়তো ঘোর 

স্বাস্থ্য 

| ূ 
ৰ 

আমাদের . 
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কুসংস্কার বলিয়! সেই সমস্ত বিধি নিষেধ 
উপেক্ষা করিতে পারেন কিস্তু তখন সাধ- 
নাঙ্গ বলিয়া! তৎসমুদায়ের প্রতি সকলের 

অত্যন্ত আস্থ। ছিল। ইহার ফল যে স্বাস্থ্য- 

বৃদ্ধি তদ্বিষষে কোনও সন্দেহ নাই। বড় 
অধিক পুর্ববের কথা নয় এখনও এমন 

অনেক প্রাচীন লোক জীবিত আছেন 
তাহারা শৈশবাবধি আহাধ্যগত শাস্ত্রী 

বিধি নিষেধ পালন করিয়া আমিতেছেন। 
তাহারা বেশ নীরোগ ও দীর্ঘজীবি, কিন্তু 

বর্তমানে ইহার অনেকটা বিপধ্যয় ঘটিয়াছে। 
স্বাস্থ্য রক্ষা ষে ধন্মসাধনের একট! অঙ্গ 

এই ধারণা! অনেকেরই নাই। এই জন্য 
নানাবিধ পীড়া ও অকাল ম্বৃত্যুর বিশেষ 
গ্রাগুভাব। 

এখানে একটা বিশেষ কথার অবতারণ৷ 
করিতে চাই। গীতার টীকাকার শ্রীধরম্বামী 
শরীরকে সবল রাখিয়া ধর্মসাধনের উপ- 
যোগা করিবার জন্য একটী ব্যবস্থা করি- 
যাছেন। তিনি বলেন প্রতিদ্দিন আহার কালে 

খাদ্য দ্রব্য দ্বারা উদরের অর্দাংশ পূরণ 
করিবে এবং অপর অগ্ধাংশ জল ও বায়ুর 

জন্য রাখিবে। ফলত আমর যদি স্থির 

চিন্তে বিবেচনা করিয়। দেখি স্বাস্থ্য রক্ষার 

ইহাই প্রকৃত ব্যবস্থা বলিয়া! প্রতীয়মান 
হইবে । আক কতকগুল৷ উদয়স্থ করিলে 

। কি হইবে, যাহা উদ্রহ্ছ করিবে তাহ! 
সহজে পরিপাক হইয়া বলাঁধান করে সে 

দিকে দৃষ্টি রাখ। চাই। স্থতরাং স্বামীকৃত 
আহার ব্যবস্থাই এই বিষয়ে সর্ববতোভাবে 

স্বাস্থ্য রক্ষার্থে আর একটা কথ! অনুকূল। 
বলা আবশ্যক। এখন অনেকে ইংরাজ- 

দিগের অনুকরণে অনেকবার আহার 
করেন । এদেশের পক্ষে তাহা! ঠিক নয়। 

এদেশে একটী প্রবাদ আছে “ব্রাহ্মণো দ্বিন- 

ভুংক্তে" ব্রাহ্মণ একাহারী। একে ত আমাদের 
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দেশ একরূপ উষ্, প্রধান। এখানে বিশ্রা- 
মই শরীর মনের বিশেষ উপযোগী । এরূপ 
অবস্থায় একাহারী হুইয়া পরিপাকের জন্য 
অবশিষ্ট সময় বিশ্রাম-স্ুখ উপভোগ কর! 

বিশেষ আবশ্যক । এইটী এখনকার পরি- 
শ্রমী যুবার পক্ষে কতদূর খাটিবে বলিতে 
পারি ন৷ কিন্ত বায়ান বৃদ্ধের পক্ষে ইহ। 
একান্ত অপরিহার্য । ইহার অন্যথায় 

বৃদ্ধের দীর্ঘজীবন লাভের উপায়াস্তর নাই। 
ফলতঃ প্রতিদিন ধন্মসাধনের দ্বার মনকে 

শ্স্থ রাখ! এবং স্থপাচ্য লঘু আহার ছার! 

দেহকে বলীয়ান কর! সর্বসাধারণের পক্ষেই 
ব্যবস্থেয়। 
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২৮ তত্ববোধিনী পত্রিকা 

সাম্বংসরিক দ্ান। 

ীমন্মহর্ধি দেবেজনাথ ঠাকুর 

উ$ টি 

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী 

নীধুক্ত প্ারিমোহন রায় 

মতা হেমান্নী বন্থু 

৮৫২ 

৩৪৪, 

তত্বোধিনী পত্রিকা ৩1%০ 

পুস্তকালয় ২৭%৩৬ 

বশ্সালয় ৫৫1০ 

রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ... ৮1৩/, 

দম 0 ৪ ০৮৬/৬ 

ব্যয়। 

রাল্গসমাজ ৮৪ ৩১৬॥৬/৩ 

চনুবোধিনী পত্রিক1 "** ৩১% ৬ 
(পুন্তকালব *** ১% ৬ 

; ঘন্্রালয় ৪৪৩ ৮৯১৮৬ 

দমগ্তি ৪৪০০/৯ 
শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

' ঈযোগেন্রনাথ শিরোমণি । শ্রীহ্থরেন্্রনাথ ঠাকুর। 

ধনরক্ষক। সম্পাদক। 

আয় ব্যয়। 

 ব্রাঙ্গ সম্বৎ ৭৪, ফান্তন মাস। 

ূ আদি ত্রাক্মমমাজ । 
নায় 5, ৩৮৩) ৬ 
্বকার স্থিত ১০ ৫৩৬৩/৯ 

মি ১ ৯১৯৭৩ 
য় *** ৩৭৮৪॥/৯ 

চিত ৫8১৮৬ 

১৬ কর, ২ তাগ 

জায়। 

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত 

আদি ব্রাঙ্মদমাজের মূলধন 

এককেতা গবর্ণমেন্ট কাগঞ্জ 

৫০০৭. 

সমাভের কাশে মজুত 

৪১৬ 

৫৪১৬ 

আয়। 

ব্রাঙ্মপমাজ ১৮৪।৩৬/৭ 

মাসিক দান। 

 শ্রীমন্মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

| ১৮৩২ 

এককালীন দান। 

শ্রীমতী হেমলত। দেবী 

৪৬ 

বাজে কাগজ বিক্রয় বাবৎ 

॥% * 

১৮৪1৬ «৭ 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১১/৬ 

পুস্তকালয় ১৫% ৬ 
যন্তালয় ১৯৫৭1৩/ 5 

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ... ১৪॥ ৬ 

সমন্ডি ৩৮৩॥ ৬ 

ব্যয় 

ব্রাঙ্মমমাজ ২৪৮৮ ৯ 

তন্ববোধিনী পত্রিকা! ১৯॥৩/ ৯ 
পুস্তকালয় ৯%/৩ 
যন্ত্রালয় ১০০৮৩/০ 

৩৭৮॥/৯ 

ৃ ৃ শীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর। 
ভ্ীযোগেন্্রনাথ শিরোমণি । শ্রান্থুরেন্্রনাথ ঠাকুর । 

ধনরক্ষক। সপাধক 
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৭৩০ সংখা 

তজ্সরোধিনীপুতিকা 
দ্তাবাঘগালিগলমগ্বাণীগ্রান্থল শ্মিলাজীপির লঞলল্গগল। ললব লিল শ্রালনললা ভি ব্রলল্্লিহণমগকীজাননাখিলীতল 

সরচ্মন্যাঘি অ্ঞ্মলিযন্ল লন্বাম্বম্বন-নশ্রিন অংবঙ্গলিল€পুব ঘৃন্থলণলিলভিলি। হনব লব ধীঁথাঝলম্থা 

ঘাবলিজলস্থিজন্ঘ যুলজ্মখলি। অখ্চিল্ দীনিদ্নত গিগন্ধাএক্লাখলখ লনুঘাবললব | 

বর্ষশেষ ব্রাহ্মমমাজ | 

সাগরের তরঙ্গরাশির মত অনন্ত কাল- 

সিন্ধুতে নিমেষ মুহূর্ত পক্ষ মাস ধতু সন্বংসরের 
তরঙ্গ-পরম্পরা উঠিতেছে আর বিলীন 
হইতেছে । প্রতি মুহুর্তে প্রতিক্ষণেই একটি 
একটি মাস একএকটি বংসরের আরম্ভ আর 
এক একটির শেষ হইতেছে। সমুদ্রের 
তরঙ্গ কেহ গণিয়া রাখে না-__গণিয়া রাখিতে 

পারে না; এই কাল-গিন্ধুর অনন্ত অলাম 

তরঙ্গ, _কাহার সাধ্য তাহ। গণনার কল্পনা- 

মাত্র করে। 

«“কালোস্থযং নিরবধিঃ” এই অবধিহীন 
কাল--মাদ্িঅন্তহীন কালকে আমর! 

আমাদের কণ্মনির্বাহের জন্য কতকগুলি 
প্রাকৃতিক নিয়মের অন্ুনরণ করিয়া শতধথ। 

বিভক্ত করিয়াছি ; তন্মধ্যে বর্তমান ভারত- 

বর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সর্ববজনীন- 
রূপে বর্ষ গণনা হয়, স্থৃুতরাং অদ্যকার 
রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 

সেইরূপ একটি বর্ষ আমাদের অধিকারের 
সীম। অতিক্রম করিয়া অতীতের গর্ডে 

আশ্রয় লইতেছে। 

গত বৎসরের আরন্তে আমরা কত শত 

সাবুভাব ও মঙ্গলকন্ম্নের উৎসাহ লইয়া 
ংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কত 

পুণ্য সন্কল্প প্রাণকে পুলকিত করিয়া তুলিয়! 
ছিল। ধাঁহার] ভাগ্যবান্, তাহারা সম্বৎ- 
সরের সফলতা লইয়া আজি প্রফুল্ল মুখে 

অ(খলবিধাতার দ্বারে উপাস্থিন, আর মন্দ- 

ভাগ্য প্রতিকর্মের মঙ্গল সন্কপ্পের অন্যথ। 
করিয়া আজ প্লানমুখে রিক্তহস্তে কম্পিত- 

হৃদয়ে তাহার শরণাগত। আজ আমর৷ 

অতীত বর্ষের সাংসারিক হ্থখ ছুঃখের-- 

মানাপমানের ব্যর্থ আলোচনার জন্য এখানে 

মিলিত হই নাই, মে নকল যাহা ঘটিবার 
তাহ। ঘটিয়াছে, অন্যথা করিবার আসাদের 

কাহারও সাধ্য নাই। আরভ্র ধিশি পুণ্যবান্ 

পিদ্ধকাম তিনি তাহ।র চরণে প্রণত হইয়া 
কৃতজ্ঞতা অর্পণপূন্নক দৃদতররূপে নববর্ষের 
জন্য প্রস্কত হউন, আর অকৃতার্থ বিফলকাম, 
অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার চরণে মার্জনা ভিক্ষা 

করিয়। নববধষের জন্য সাবধানতা র.সহিত 

গভীর নবীন উৎসাহে সচেতন হুইয়। উঠুন । 
আমাদের অদ্যকার আলে'চ্য বিষয় সংক্ষেপে 

এই-- 



২. তত্ববোধিনী পত্রিক। 

প্ধৃতিঃ ক্ষম! দমোস্তেরঃ শৌচমিজ্িয়নিগ্রহঃ। 
ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।*, 

ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শোৌচ 
ইন্দ্রিয়দদমন, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই 
যে ধর্মের দশটি লক্ষণ আছে তাহ। আমা- 

দের জীবনে কি পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। 
অবশ্যই আমাদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে 

এই ধন্মসাধন বিষয়ে ন্যুনাধিক প্রভেদ 
আছেই, সেই প্রভেদ আমাদের নিজ নিজ 
জীবনের রহ্স্য--আমাদের প্রত্যেককে 

' অন্তরে অন্তরে আপনাদের মফলতা নিম্ষল- 

তার আলোচন। করিয়া ভবিষ্যতের জন্য 

বিশেষরূপে সাবধান হইতে হইবে । ধর্মের 
যে দশটি লক্ষণের কথ! বল! হুইল তাহ তন্ন 

তন্ন করিয়। জীবনের সঙ্গে মিলাইয়। দেখিতে 

হুইবে। 
১ ম ধের্য__সংসারসমুদ্রে কতশত 

ছুঃখশোক বিপদদাপদের ঝঞ্ধাতরঙ্গ নিরস্তর. 

উঠিতেছে আর আমাদিগকে তাহাতে 
ডুবাইয়। দিবার উপক্রম করিতেছে, এক- 
মাত্র ধৈর্যযকে আশ্রয় করিয়া আমরা এই 
সংসারসাগরের প্রবল তরঙ্গে রক্ষ। পাইতে 
পারি। আমর। এই বৎসরব্যাপী দুঃখ 
শোকে তাহ। কি পরিমাণে সাধন করিয়াছি 
আজ তাহ। ভাবিবার দ্িন। 

২য় ক্ষমা__সংসার বড় কঠিন স্থান, 
বড়ই সাবধানতার সহিত আমাদিগকে 

এখানে পদনিক্ষেপ করিতে হয়, অকারণে 

সকারণে অজ্ঞাত কারণে শতদিকৃ হইতে 
শতলোকের শত দুশ্চেক্ট। শত শত মর্মভেদী 

তীব্রবাণ মনুষ্যকে কঠিনরূপে পীড়িত করে, 
তাহার প্রতিদান করিলে ব! প্রতিদানের 

চেষ্টীমান্র করিলে আপনারই সর্বনাশের 
পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় ,অতএব এই 

দারুণ সঙ্কটে ক্ষমা আমাদের মুখ্য সহায়; 

ক্ষম। দুর্বলের রক্ষা-কবচ এবং-_“শক্তানাং 

১৬ ক, ২ ভাখ 

ভূষণং ক্ষমা” সবলের ভূষণ ৷ আজ হৃদয়ের 

ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন অন্যকৃত 

অপকার অপমানে ক্ষমা কর! আমাদের 

সহজ হইয়,'ছে কিনা! 

৩য় দম__সংসার কঠোর পরীক্ষার স্থান, 
অবহেলাভরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া! অনুরোধ 
উপরোধে এখান্কার পরীক্ষায় উত্তীণ হওয়া 

চলে না; দছুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি* 

প্গুতেরা বলিয়াছেন এ পথ অতি দুর্গম ; 

সর্বদা সচেতন ভাবে এখানে মনুষ্যকে 

ধীরে ধীরে গন্তব্যের প্রতি অগ্রসর হইতে 
হয়, প্রলোভনসন্কল সংসাররঙ্গভূমিতে 
পদে পদে কামনার প্রলয়ঙ্করী কুমন্ত্রণা 
মনুষাকে চারিদিকে বিভ্রাস্ত ও চঞ্চল 

করিয়া তুলে, নিত্য নৃতন ভোগ্য বিষয়ের 
প্রতি চিন্তকে একান্ত লুব্ধ করিতে থাকে, 
কামনার অন্ত নাই, কামনার অধীন মানুষের 
কখনও শান্তি নাই; এই ভয়ঙ্কর শত্রকে 

দমন করিতে না পারিলে আমাদের অন্তরের 
অগ্নিদাহ কিছুতেই শান্ত হয় ন, দমণ্ডণ 
প্রভাবেই কামনারপ ছুরাসদ শক্রকে জয় 
কর] যায়, সংসারের বিচিত্র কর্মে বিচিত্র 
ঘটনায় আমর। কামনার দমনে কতটুকু কৃত- 

কার্য হইয়াছি, তাহাও অদ্যকার বিশেষ 
আলোচ্য । 

৪র্থ অন্তেয়-_-আঁমরা ঈশ্বরের প্রসাদে 
যে বষুযে অধিকারী হইব ছি, তাহ। ছাড়া। 
পরের ধনে লোভ করাও পাপ। লোভ 

চৌর্যের জনক | নিরবচ্ছিন্ন বাহিরের নহে, 
স্বধু পরের ধন নহে; 'আত্যর খ্যাতি 

প্রতিপন্তি হরণে আমরা বিরত থাকিতে 

পারিরাছি কিনা তাহাও বিশেষ চিন্তনীয়। 
৫ম শৌচ-_প্রতিপলে গ্রতিক্ষণে বিচিত্র 

রকমের মপলিনতা আমাদের অন্তর বাহির 
সমাচ্ছঙ্গ করিয়া! ফেলে, সেই মালিন্য মনু- 
ব্যকে মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করে) তজ্জ- 
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স্যই সাবধানতার সহিত মনুষ্যুকে সর্বপ্রকার | 
মালিন্য দূর করিতে হয়। শরীরের মলিনতা 
শারীরিক ব্যাধির জন্ম দেয়, অন্তরের মাঁলিন্য 
মনুষ্যকে পশু করিয়া তোলে, তজ্জন্যই 

শোচ অর্থাৎ পবিত্রতা মনুষ্যধর্ম্নের একটি 
অঙ্গ । 

৬ষ্ঠ ইক্ড্রিয়-নিগ্রহ- ইজ্জিয়াধীনতা আর 

পশুত্ব এক কথা । ইক্দ্রিয়ের দাসত্ব মনু- 

ফ্যত্ব না হারাইয়া ইক্জিষিগুলিকে আজ্ম- 
| 

কর্তৃত্বের শাসনাধীন করা মনুয্যের কর্তব্য ; : 
হইলে অদ্ভানের কুহেলিক1 বিদুরিত হয় আজ অন্তরের ভিতরে অনুভব করিব যে, : 

আমর! কি পরিমাণে ইক্জ্িযের উপরে আত্ম- : 
কর্তৃত্ব প্রতিঠিত করিয়া সফলতার প্রতি 
অগ্রসর হুইয়াছি। 

৭ম ধী-_ধীশক্তি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি এইটি , 
পরমেশ্বরের বিশেষ দান। এই বীশক্তি : 

অতুল-প্রতাব-সম্পন্ন | ধীশক্তিকে অযোগ্য 

বিষয়ে নিয়োগ করিলে তাহার ধীনাম লোপ | 

পায় । অধন্মে নিয়োজিত ধীর নাম কুবুদ্ধি ! 

সাধু কর্মে মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রযোজিত ধীই ধা, 
কল্যাণকর্থে মঙ্গলানুষ্ঠানে যাহার ধীরৃতি 
বা প্রজ্ঞা! বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তিনিই. 
বীমান্। “ধিয়ো। ঘো। নঃ প্রচোদক্মাৎ” যিনি ' 
নিরস্তর আমাদের মধ্যে ধীশক্তিকে প্রেরণ 

প্রিয়কণ্ানুষ্ঠানে ধ্যানে ধারণায় সার্থক 
ন। হইলে আমাদের দুঃখের হাহাকার মর্ম 

স্থল ভেদ করিয়া উঠিবেই উঠিবে। 
৮ম বিদ্য।--অজ্ঞানতাই যথার্থ অন্ধতা। 

করিয়া রাখে, যাহ! জ্ঞেয়--যাহ। বোদ্ধব্য 

অজ্ঞানতা তাহা জানিতে দেয় লা, বুঝিতে 

দেয় না, দেখিতে দেয় না; জ্ঞান আমাদের 

প্রকৃত চক্ষু। *“জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ব- 

স্ততস্ব তং পশ্যতে নিছলং ধ্যায়মানঃ” 

বর্ষশেষ ব্রাহ্মদমাজ 

দেখুন, 
। আমাদের অন্তর হইতে অন্তহিত হইয়াছে 

২১ 

অনন্ত পূর্ণ পুরুর্ধকে দেখিতে পান। জগতের 
৷ তুচ্ছ কার্ষ্যেও তত্ব কার্ষ্যের জ্ঞানের বা 
অভিজ্ঞতার সাধন চাই ; যথার্থ জ্ঞান-_ 
অবশ্যই কঠোর সাধনের সামগ্রী ; তাহ 
অপূর্বব বাগ্বিন্যাম বা। বিপুল অর্থের সহায়- 
তায় লাত করা যায় ন1। সুর্য সম্বন্ধীয় 
আলোচনায় যেমন অন্ধকার বিদুরিত হয় না, 
জ্ঞানের গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতায় তেমনি অজ্ঞা- 
নান্ধকার অপসারিত হয় না, সাধনপ্রভাবে 

নিশ্মল, চিত্তাকাশে জ্ঞানসুধ্যের অভ্যুদয় 

আজ সকলে চিন্তা করিয়। দেখুন সেই 

. বিদ্যা_সেই জ্ঞান অন্তরাকাশের কতটুকু 
৷ পধ্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে । 

৯ম সত্য-__“সত্যান্নান্তি পরোধর্শাঃঃ 

সত্য অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ধর্দ নাই। বাক্যে 
ূ সত্যপরায়ণ হইতে হইবে, কর্দে সত্য 
পালন করিতে হইবে, চিতে সত্যনিষ্ঠা 

অক্ষুপ্ত রাখিতে হইবে। সত্যনিষ্ঠ- ব্যক্তির 
ূ পক্ষে সকলই সহজ-_-সকলই স্ুকর। সমস্ত 
৷ কল্যাণকর্ম্দ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সকলপ্রকার 
মানবোচিত সৌভাগ্য সতোর আশ্রিত, 
“সর্ববং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্* সেই সত্য হইতে 
৷ ঘে, যে পরিমীণে স্মলিত, সে সেই পরিমাণ 

করিতেছেন, ছার সংসারে ধী তাহার : 
বিচ্যুত । 
মনুষ্যত্ব হইতে--ধর্শা হইতে-- ব্রহ্ম হইতে 

১০ম ভ্রৌধ__“ ক্রোৌথঃ সুদুর্ভজযুত শুই” 

 ক্রোধকে জয় করিতে ন1 পারিলে সমস্ত 

চেষ্টা সমস্ত তপস্যা নিচ্ষল হুইয়া যায়। 

আঙ্গানত। আমাদিগের তত্ব বস্থকে আচ্ছন্ন ূ আজ সকলে স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়। 

পরগ্রীকাতরতা, হিংসা, ছ্েষ 

কি ন1; পরার্থা প্রীতি, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম, 

ভক্তির সুগন্ধ কুস্বমরাজি অন্তরোদ্যানে 

বিকশিত হইয়। জীবনকে সৌন্দর্য্য সৌগন্ধে 
জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধলব ব্যক্তি ধ্যানযোগে 1 আচ্ছঙ্স করিয়াছে কি না। ধিনি যে পরি- 
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মাগে কৃতকার্য হইয়াছেন, তিনি তজ্জন্য 
অহঙ্কত না হইয়! ফলদাতার চরণে আজ 

কৃতজ্ঞতা অর্পণ করুন, আর ভবিষ্যতের জন্য 

সাবধান ও ম্্দৃঢ় হউন, আর স্থবলিতপদ-_ 
অকুতকার্য্য ব্যক্তি অতীত বৎসরে আপনার 

ব্যর্থতার অনুতাপে এক্ষণেই সমস্ত ছুপ্পরবৃত্তি 

দুগ্ধ করিয়। বীর্যের সহিত ধৈর্যের সহিত 
উৎসাহের সহিত আগামী বর্ষে সফলতা 

লাভের জন্য প্রস্তত হউন। 

“নাত্মনমবমন্যেত পূ্বাপ্টিরসমৃদ্ধিভিঃ | 

আমত্যোঃ শ্রিতমদ্বিচ্ছেন্নৈন]ং মন্যেত ছুলভাং ॥৮ 

পুর্ব অসমৃদ্ধি চিন্তা করিয়া আপনাকে 

অপমান করিবে না) মৃত্যু পর্যন্ত সৌভাগ্য- 
সম্পদের অন্বেষণ করিবে,ইহাকে ছুর্লভ মনে 
করিবে না। 

আজ সকলে সংসারের খণ্ডতত৷ বিচ্ছি- 
্নতা--সমস্ত ভুলিয়া যান, অতীত বর্তমান 
ও অনাগত সমস্ত সুখ, ছুঃখ, মানাপমান, 

জয় পরাজয়, হাপ্য, ক্রন্দন, সম্পদ্ বিপদ, 

সফলত৷ ও নিক্ষলত। সমস্তই আজ সেই 

অনন্ত আনন্দস্বরূপের অখণ্ড মঙ্গল-সুত্রে 

গ্রথিত করিয়া নির্ভয়ে কল্যাণের পথে 

দ্বিগুণ উৎসাহে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তত 

হুউন। 
“ঈীশাবাস্যমিদং সর্ব্বং+, 

ঈশ্বরের দ্বারা জগতের সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়। 

সমস্ত খগ্ডতাকে নিষ্ষলতাকে আজ সকলে 

দূর করিয়। দিন । আজ স্থখে সম্পদে মানে 

জয়ে সকলে উপলব্ধি করুন-_ 
শান্তং শিবনদ্বৈতম্।* 

তিনি শান্ত মঙ্গল ও আদ্বতীয় । 

আজ দুঃখে, বিপদে, অপমানে, পরা- 

জয়ে অন্তরে অনুভব করুন-- 

পশাস্তং শিবমছ্ৈতম্ ।» 

তিনি শান্ত মঙ্গল ও অদ্বিতীয় । 

আজ অন্তরে বাহিরে সঙ্গাতে বাদে 

তত্তববে।ধিনী পত্রিক। ১৬ কল্প, ২ ভাগ 

গগনে পবনে ধ্যানে জ্ঞানে কলে প্রত্যক্ষ 
করুন-_ 

শান্ত শিবমদ্বৈতম্।» 
তিনি শান্ত মঙ্গল ও অদ্বিতীয়। অনন্ত- 

স্বরূপ, মঙ্গলব্বরূপ, আনন্দস্বপ পর- 

মেশ্বর ! তুমিই আমাদের আত্মার অব- 

লম্বন। মিথ্য! মরীচিকার ব্যর্থ অনুসরণে 

সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপচয় করিয়াছি, 
যে শাশ্বত সখের আশা মনুষ্য-জীবনের 

একমাত্র উপজীব্য, তাহার সাধনে কত ভ্রম 

প্রমাদ ঘটিয়াছে,মঙ্গলবিধাতা,সকলের সহায় 
তুমি, তুমি আমাদিগকে ভ্রান্তি হইতে-_ 

প্রমাদ হুইতে-বিপথ হইতে রক্ষা কর, 
তুমি আমাদিগকে অভ্ঞানত! হইতে অহঙ্কার 

হইতে দম্ভ হইতে রক্ষা কর, তুমি আমা- 
দিগকে অন্যায় চেষ্টা হইতে ধৃষ্টতা হইতে 
নিক্ষলতা। হইতে রক্ষা কর, অতীতের সমস্ত 

অভাব সমস্ত শুন্যতা সমস্ত হুর্ভাগ্য তোমার 

মঙ্গল সততায় পূর্ণ করিয়! দাও। ভবিষ্যতের 
জন্য তুমি আমাদের অন্তরে শুভ্র কল্যাণ- 

শক্তিকে জাগাইয়া দাও। হে মঙ্গলময় ! 
আমাদের ছুর্লভ মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হইতে দিও 

না, আমাদিগকে শিষ্ষল হইতে দিও না| 

ও একমেবাদ্বতীয়ম । 

আদি ত্রান্মানমাজ। 

২৪ চৈত্র বুধবার ১৮২৫ শক। 

সংলার-সমুদ্র। 

ব্রদ্ষোড়,পেন প্রতরেত খিদ্ধান 

শ্রোতাংপি সর্বাণি ভরাবধানি। 

সম্মুখে এই সংসার-সমুদ্রে ; কি ভয়ানক 

ইহার তরঙ্গ । ইহা হইতে মোহ- 
কুজ্বটিকা উখখিত হইয়া চারিদিকে কি 
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অন্ধকার -__অজ্ঞানঘন বিস্তার করিযাছে। 

উপর হইতে অশনিপাতের কি হৃদয়বিদারক 

শব । নিন্ে দেহ-তরীতে সবেগে তর- 

ঈ্গাঘাত। এ তরঙ্গলীলা দর্শনমাত্রেই মনে 
কি আতঙ্কেরি সঞ্চার হয়; আমর! কি 

আপন ইচ্ছাতে এমন ভন্বঙ্কর স্থানে আমি- 

যাছি ? তাহা নহে। মঙ্গলময়ু পরমেশ্বর 

আমাদের মঙ্গলের জন্য, শিক্ষার জন্য, আমা- 

দিগকে এখানে আশিয়াছেন । তিনি ইচ্ছা- 

পূর্বক এ সংসারকে সুখের সংসার করেন 

নাই ; শিক্ষার স্থান করিয। দিয়ছেন। 

এখানে শেক দুঃখ বিবাদ বিসম্বাদ বিরহ 

বিচ্ছেদ কপটত৷ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে । 

এখানে বন্ধৃতায় শান্তি নাই। আমি এই 
পবিত্র ব্যাখ্যানের কথাতেই বলি, এখানে 

যাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাই ; 

সে শত্রর রূপ ধারণ করে। উদারস্বভাব 

মহাবীর জুলিয়ন সিজার যখন রাজকার্য্য 
সম্পীদনের জন্য সিনেট সভায় বদসিলেন, 

ষড়যন্ত্রকারিরা অমনি ছল করিয়। তাহাকে 

বেষ্টন করিল এবং গুরুতর রূপে অস্ত্রাঘাত 

করিতে লাগিল। আষাতকারীদিগের মধ্যে 

ভার পরম বন্ধু ব্রটসকে তিনি দেখিতে পাই-. 
লেন। সেও তাহার উরু দেশে আঘাত 

করিল। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, 

“তুই ক্রটি এর মধ্যে আছিস তবে আর 
আত্মরক্ষায় চেষ্টা কেন?” জগতের অদ্বিতয় 
বীর, রোমের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ী, বন্ধু 
বান্ধবের উপকারী সিজার পম্পের প্রস্তর- 

মম্স প্রতিমুর্তির পদতলে অচেতন হুইয়। 
পড়িলেন। হায় তিনি আর নাই। এই 
ত বন্ধৃতার স্তুখ ! খুর্জিলে এখানে এমন 
অনেক ক্রটসই দুষ্ট হুইয়া থাকে । হায়! 
“হেথ। কোথ প্রেম কোথ! সখ” এখানে, 
গ্লীতিতেও পরিতৃপ্তি নাই। যাহাকে 

হৃদয়ের সহিত প্রীতি কর, হায়! সে প্রাণের 

₹ার সমুদ্রে ২৬ 

সহিত অকপটে হৃদয় দান করিয়া হয় 

অসময়ে সংসারে ঘোর ক্রন্দনের রোল 

তুলিয়৷ জন্মের মত চলিয়া যায়, নয় কপটতা 

দ্বারা প্রতারণা করিয়া! হ্বাদয়ে মন্মাস্তিক 
আঘাত করে। এখানে ন্নেহের পুস্ভলী অন্ধের 
যষ্টি, বৃদ্ধাবস্থার একমাত্র সহায়, প্রিয় সন্তান 
অলহায় পিতাকে ফের্লয়া জন্মের মত বিদায় 

লইতেছে। এখানকার সৌভাগ্য নিতান্তই 
চঞ্চল। “নীরবিন্দ্ু ছুর্ববাদলে, নিত্য কিরে 
ঝল ঝলে, কেন! জানে অন্বুবিন্ব অন্বুমুখে 

সদ্যপাতী।” এখানে যার আশ্রয় আমরা 

গ্রহণ করিতে যাই, তিনিই হয় ত আমাদের 
নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্কট্লগ্ডের 
রাণী মেরী স্বরাজ্যে গ্রপীড়িত হইয়া, স্বীয় 
ভগিনী ইংলগ্ডের রাণী এলিজাবেখের আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। মাছি যেমন মাকড়শার 

জালে আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনিও তাই 
করিলেন। পাষাণহৃদয় : নিষ্ঠ,রপ্রকৃতি 
এলিজীবেথ প্রথমে তাহাকে বন্দী করিয়। 

যত্পরোনাস্তি কষ্ট দিয়1, পরিশেষে তাহার 
প্রাণ দণ্ড করিলেন। ইংলগ্ডের প্রবল- 
প্রতাপান্বিত রাজ অষ্টম হেন্রীর রাজসভায় 
কডিন্যল উল্দীর কি প্রতিপত্তি,কি প্রভাব, 
কি অসীম ক্ষমতা ; তাহা সকলেই জানেন। 

রাজ! তাহার হস্তে ক্রীড়া-পুনতলিক1 মাত্র ৷ 
তিনি যেদিকে লওয়ান রাজ! সেই দিকেই 
যান। যেন তাহাকে মন্ত্রমুদ্ধ করিয়। রাখিয়া 

ছিলেন । তাহার ইঙ্গিতে ইংলগ্ডের বড় বড় 
লোকের ভাগ্যত্রোত কিরিয়া দাড়াইত। 

_ এই উল্্সি পরিশেষে রাজার অন্ুখ্রহ হইতে 
বঞ্চিত হুইয়। ভগ্নহদয়ে দিবানিশি অশ্রু- 
জলে পরিপ্ত হইয়াছিলেন। ছুঃখ ও অনু- 
তাপে তাহার পীড়। বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভিনি 

ৃত্যুশয্যায় উৎ্রুষ্ট শিক্ষ। পাইয়া বলিযা 
ছিলেন, “হায়! যে অনুরাগে রাজসেবায় 

জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, যদি সেই অনুরাগে 
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রাজ-রাজের সেব। করিতাম, তাহা হইলে 
তিনি আমাকে কখনই এই বৃদ্ধ বয়সে পরি- 

ত্যাগ করিতেন না।. 

যে কলম্বস্ পৃথিবীর অপরাধ্ধ আবিষ্ষ।র 
করিয়াছিলেন, তিনিও অকারণে রাজ- 

আজ্ঞায় লৌহ্শ্ঙ্খলে আবদ্ধ হইয়। আমেরিক। 
হইতে রাজসমীপে বন্দীরবূপে আনীত হুইয়।- 
ছিলেন। এখানে অধিক স্থলেই সৎকার্ধ্যের 
এইরূপ পুরস্কার হুইয়া থাকে । তবে 
এখানে কার উপর নির্ভর করিয়৷ আমর! 
শান্তি পাইতে পারি! “সংসার-সম্কটে 

ত্রাণ নাহি কোনরূপে, বিনা ভার সাধন!” 

কেবল একমাত্র ছুঃখীর ধন, অকিঞ্চনের 
গুরু, সেই দয়াময় প্রেমময়ের আশ্রষ ভিন্ন 

তত্বববোধিন পত্রিকা! 

আমাদের গত্যন্তর নাই । ভার প্রেমমুখের : 
আলোকই কেবল এ সংসারের ঘোর অন্ধকার 

দুর করিতে সক্ষম । তিনি হৃদয়ে আমিলেই 
আমর! এ সংসারের কণ্টকময় পথে লৌহু- 
দণ্ডের ন্যায় চলিতে পারি। এ প্রেমমুখের 

আলোক কি কেবল কল্পনাসম্ভৃত। কখনই 
নহে। যিনি পিপাস্থ হইয়া, সংযত ও পবিভ্র 
হইয়। তাহার জন্য আশাপথ চাহিয়া থাকেন, 

তিনি নিশ্চয় স্বীর্র হুদযে তাহার আবির্ভাব 

বুকিতে পারেন। খধিরা ব্ষয়-বাসন! 

পরিত্যাগ করিয। স্তিমিত লোচনে যে ভগ- 

বানের ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন, 
তাহার ফল কি শুন্যে শূন্যে ভাঙিয়া যাইত, 

কখনই নহে । সেই সার সত্য যদি জগতে 

না থাকিতেন ; তাহাকে যদি ভক্ত হৃদয়ে 

প্রত্যক্ষ না করিত, সাধনায় সিদ্ধিলাভ ন। 

করিত, তাহা! হইলে কেহ আর তপস্যায় 
নিরত হুইয়। তীহাকে ভাকিত না । আধ্যা- 

তিক জগতে এক আশ্চর্য ব্যাপার আছে। 

তাছার পদানত ভৃত্য তাহা! স্প্$ই দেখিতে 
পান--ভার নিকটে ব্রহ্ষলৌোক নিয়তই 

প্রকীশমান্ থাকে । তিনি নিয়তই সেই 

১৩ধয়া ২ ভগ 

অসীম শক্তির সাহায্য পাইয়া থাকেন। তার 
আত্মাই তার সাক্ষী । বাহিরে এ কথার 
কোথাও প্রকাশ নাই। আমর! অতি ক্ষুদ্র 
হইয়াও যদি যত্ব ও তীর কৃপা ভিক্ষা করি, 
আমরাও সেই পরমানন্দস্বরূপ হৃদয়ে লাভ 

করিতে পারি। আমর! বীজবপন ও ভূমি- 
কর্ষণ করিতে পারি; কিন্তু উপর হইতে 

বারিধার। বর্ধত না হইলে আমাদের সকল 
পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া! যায় । সেইরূপ ডাহার 

কৃপা তাহার প্রসন্গতা ভিন্ন আমরা! সাধনায় 

সিদ্ধ হইতে পারি না। অতএব যত্ব কর, 
তপল্যা কর, সংঘত হও এবং তাহার কৃপ৷ 

ভিক্ষা কর, দেখিবে, সময়ে অপূর্ব ফললাভ 
হইবে। তাহাকে পাইবার জন্য অকপটে 
তার নিকট প্রার্থনা কর। তীহাকে পাইবার 
এমন সহজ পথ আর নাই। প্রতিদিন তার 
দ্বারে উপনীত হইয়া! বল,__ 

“প্রতিশ্ন আমি হে জীবন স্বামী 
দ্াড়াব তোমারি সম্মুখে ! 

করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর 
ঈাড়াব তোমারি সম্মুখে ! 

যখনই তিনি তোমার হৃদয়ের এই প্রার্থন। 
শ্রবণ করিবেন তখনি তিনিও তোমার 

সম্মুখে দীড়াইবেন। হৃদয়ে দর্শন দিয়া, 

হৃদয়তন্ত্রীকে বাজাইয়া দিবেন, _. 

“আমি সহজে মিলিত হই 

পাপির সনে, 

বদি ডাকে সে একবার আমায় 

কাতর প্রাণে। 

অহঙ্কারী পাপী যার!, পায় না দেখ! 
আনায় তারা, 
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দীনজনের বন্ধু আমি 

জানে সর্ববজনে | 

মাথ ! অনাথের নাথ! সংসার-সমুদ্রের 

তরঙ্গ দেখিয়৷ আমর! অত্যন্ত ভীত হুইয়াছি। 
কোথ। যাই ; কার শরণাপন্ন হই। আমর 

তোমারি শরণাপন্ন হইতে আপিয়াছি। তুমি 
অভয় দান কর। এ অন্ধকার সংসারের 

পর পারে, জ্যোতিশ্য় ব্রহ্ষধামে-_শান্তি- 
নিকেতনে, তুমি আমাদিগকে 'লইয়। যাঁও। 

“তব বলে কর বলী যে জনে; 

কি ভয় কি ভয় তাহার» 

ও একমেবাদ্বিতীয়ুং | 

সার স:ত্যর আলো )ন।। 
আছে এধং আছি”র অধিকারভেদ। 

বিগত বারের প্রবন্ধের উপসংহার করিয়।- 

ছিলাম এই বলিয়া £-- 

«উপরে যে ভাবের আছি এবং আছে'র 

প্রমাণ দেখানে। হইল, তাহা কেবল এখন 

আছি এবং এখন আছে মাত্র; স্থতরাং ! দৈবছুব্বিপাকে আক্রান্ত হুইয়। স্বাধীনতার 

তাহা কালঘ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এতঘ্যতীত 

এ ছুই পরিচ্ছিন্ন আছি এবং আছে”র সন্ধি- 

স্থানে সমস্ত লইয়া যে এক আছি বির'- 

জমান, তাহাই সত্যজগতের প্রবেশদ্বার |” 

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সমস্তের আদি- 

অন্ত মধ্য লইয়া! সেই-যে সর্ধমূলাধার আমি 

আছি, তিনি সাধনের পূর্বব হইতেই সিদ্ধ-_ 

সকল বিসয়েই সিদ্ধ-_সকল প্রকারেই 

সিদ্ধ__পরাকাষ্ঠা-সিদ্ধ__ত্বতঃসিদ্ধ | পক্ষ।- 

স্তরে, কালৰার। পরিচ্ছি্ন এই যে, আমি 

আছি, ইহাকে ক্রমাগতই সাধন ছার! বর্ত- 

মান থাকিতে হইতেছে )- মূহুর্তে মুহুর্তে 

বার সেবন করিয়া, প্রহরে প্রহরে অঙ্গপাণায় 

মেবন করিয়া, নিরস্তর আলোক এবং উত্তাপ 

সার তোর আলোচনা 

ও পপ 

৫ 

সেবন করিয়া প্রাণধারণ করিতে হইতেছে ; 
অফপ্রহর চলা-ফের। বলা কহ। দেখা-শোনা 

করিয়া মনের পাথেয় সম্বল যোগাইতে হুই- 
তেছে ; বিচার-বিবেচনা এবং যুক্তি পরি- 
চালনা করিয়! বুদ্ধিকে মাজ্জিত করিতে হুই- 

তেছে। এ আছি সকল বিষয়েই আছে”র 
নিকটে খণী ;-_আছে'র খাইয়া মানুষ, 
আছে”র কাধে ভর দিয়! ফ্াড়ায়, আছে"র 

হাত ধরিয়। চলা ফের। করে। আছে”র 

বলেই আছি-_-অথচ যেন আপনার বলে 

আছি, এইরূপ একটা নাট্যাভিনয় চলি- 

তেছে। দৈবাৎ কখনে! রঙ্গভূমি হইতে 
আড়ালে সরিয়া দাড়াইয়া, আমরা যখন 

আমাদের শরীরের বিসদৃশ সাজসজ্জার প্রতি 
চক্ষু নিবিষ্ট করি, তখন আমাদের চমক 

লাগে। ক্ষণপরে আবার যখন অধিকারীর 
ধমকের চোটে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়। 

স্বাধীনতার উচ্চশিখরে উন্নতমস্তকে বুক 
ফুলাইয় দাঁড়াই, তখন আমাদের মনে হয় 

যে, আছিই গোড়ার কথ।--আছে তাহার 

একট। লেজুড় মাত্র ; পক্ষান্তরে, যখন আমর! 

প্রতি আস্থাহীন হই, তখন আমাদের মনে 

হয় যে, আছেই গোড়ার কথা, আছি তাহার 

একটা লেঙুড় মাত্র । 

যাহাই হুউক্ না! কেন__ আমরা স্বাধী- 
নতায় ভর করি তো ! কিসের জোরে ভর 

করি--সেইটিই এখন বিবেচ্য । শুধুকি 
কেবল গায়ের জোরে ম্বাধানতায় ভর করি ? 
অথব। আর কোন কিছু”র জোরে ? 

এই প্রশ্নের মামাংসায় প্রবৃত্ত হুইয়। 

যখন আমরা অন্তরে-বাহিরে চারিদিকে 

চাহিয়া দেখি, তখন আমর। দুই ক্ষেত্রে 
আপনার ছুইপ্রকার বিপরীত ভাব দেখিতে 

পাই) বুদ্ধিক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেখিতে পাই 
এবং ইন্জিয়ক্ষেত্রে পরাধীনত। দেখিতে পাই। 
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ূ বুদ্ধি ক্ষেত্রে আছি”র শ্মু্ঠি। 

ফরাসীস্ তন্ববিৎ দে-কর্তা”র উদ্দীরিত 
( চিন্তয়ামি)(410(অতঃ ) 2০ (অস্মি)” না] 

“ভাবিতেছি অতএব আছি” আদজিকের 

কালের বিদ্যার বাজারে সকলেরই জান৷ 

কথ।। পরস্তুূ, আমাদের স্বদেশের পঞ্চ- 

দশীগ্রম্থে, এবং সাংখ্যসার নামক একখানি 

চটি সংস্কৃত পুস্তকে অবিকল উহারই ঢুইটি 
জুড়ি-বচন স্পক্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহি- 
যাছে--এ রহস্যটি অনেকেই জানেন না। 

দে-কর্ত! বলিয়াছেন “আমি আপ অন্তিত্বে 

সংশয় করিতে পারি না, কেন ন। সংশয় 

করিলেই মংশয়কর্ত। যে আমি আপনি, তাহ। 

সপ্রমাণ হইয়া সংশয় তৎক্ষণাৎ ঘুচিয়া। যায় । 

ইহারই একটি জুড়ি ধাচা"র কথা এই যে, 

আমার “জিহব। নাই” এইন্ধপ বাক্য আমি 

বলিতে গাঁরি না; কেননা, “জিহবা! নাই” 
বলিলেই প্রমাণ হয় যে, আমি জিহ্বা দ্বার 

এঁ কথাটি উচ্চারণ করিলাম। পঞ্চদশীর 

গ্রন্থকার তাই বলেন যে_ 

জিহবা মেহস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা । 
ন বুধ্যতে ময় বোধে! বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী ॥ 

ইহার অর্থ এই যে-_“আমার জিহ্বা আছে 
কি নাই” এ কথা যেমন হাস্যাম্পদ, 

«আমার জ্ঞান আছে কিনা তাহা আমি 

জানি না” এ কথাও তদ্ব | পুনশ্চ দে- 

কর্তা বলেন--“আমি চিস্ত! করিতেছি” এই 

রূপ জ্ঞানের বলেই আমার অস্তিত্ব সপ্রমাণ। 

'খ্যসার-প্রণেত। বলেন__ 

“ত্রষ্টা সামান্ততঃ সিদ্ধো' জানেহহমিতি ধীবলাৎ ।*৮ 

ইহার অর্থ এই যে--“আমি জানিতেছি” 
এইরূপ বুদ্ধিবলে দ্রষ্টার অস্তিত্ব সাধারণত 
সপ্রমাণ। দে-কর্তী বলেন_-“ভাবিতেছি, 
অতএব অছি,”সাংখ্যসার -প্রণেতা বলেন-_ 

"জানিতেছি, অতএব আছি”; ভাবার্থ 
একই। 

তত্ব"বাধনী পত্রিকা ১ জং ভাগ 

প্রকৃত কথ এই যে, অতএবের সাঁড়াষী 

দিয় “ভাবিতেছি” হইতে “আছি” টানিয়া 

বাহির কর! যুক্তির একট! ভড়ংবই আর 

কিছুই না। যদি ভাবিতেছি এবং আছি'র 

মাঝখানে একটা রাস্তা-বন্দি করা নিতাস্তই 

প্রয়োজন হয়, তবে তাহা! একটিমাত্র অশ- 
এবের সোজ। রাস্তা বাধিয়া দেওয়ার কর্ম 
নহে; একটির জায়গায় উপর্ধনযপরি তিনটি 
অতএবের সিঁড় বাঁধিয়া! দেওয়া আবশ্যক $__ 

স্পন্ট করিয়া বলা আবশ্যক যে-_ 
(১) ভাবন। জ্ঞানভ্রিয়া, 

অতএব 
, “ভাবিতেছি” বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞান 

কাধ্য করিতেছে | 

(২) কাধ্য-মাত্রই শক্তিসাধ্য, 
অতএব 

“জ্ঞান কাধ্য করিতেছে*»বলিলেই বুঝায় 
যে, তাহার মুলে ধীশক্তি আছে । 

(৩) শক্তিমাত্রই সত্াশ্রিত, 

অতএব 

“ধীশক্তি আছে” বলিলেই বুখায় যে, 
ধীমান্ পুরুষ আছে--আমি আছি। 

তুমি হয় তো বলিবে যে, “তোমার তিন 
অতএব স্যাক্রার টুক্ঠাক্, দে-কর্তীর এক 
অতএব কামারের এক ঘা ঃ--এক অত- 

এবই যথেষ্ট-_তিন অতএব বহ্বাড়ম্বর !” 
ইহার উত্তর এই যে, কামারের এক. ঘ! 

খাটাইবার উপযুক্ত স্থান অনেক আছে-_- 

দার্শনিক তত্ত্বের কাঁচা মসৌগণার উপরে কেন 
এ দৌরাত্ম্য 1 ভূয়োদর্শনের লেহপিণ্ডের 
উপরে অনুমান-হাতুড়ির এক ঘ! প্রয়োগ 
করিয়া জগৎ-জোড়া বিশাল তত্বসকল 
উদ্ভাবন করুন্-- তাহাতে বারণ নাই। 
পরন্ত দার্শনিক তত্বের হার গাঁথিতে হইলে 
সৃন্ছন যুভ্িসুত্রের_-( অতএব-পরস্পরা”র ) 

সঞ্চালন ব্যতিরেকে আর-কোনে। উপায়ে 
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তাহ। সম্ভবনীয় নহে-_-ইহা। জানা উচিত৷ 
কথাট। হচ্চে এই 2 

“আমি চিন্তা করিতেছি“ বলিলে যেমন 

বুঝায় যে, আমিই চিন্তা করিতেছি স্থতরাং 

আমি আছি. “আমি কাধ্য করিতেছি” 

বলিলেও তেমনি বুঝায় যে, আমিই কার্য্য 

করিতেছি স্থতরাং আমি আছি; তাযদি 

বুঝায়-__তবে কেন দে-কর্তা “কাধ্য করি- 

তেছি অতএব আছি” না বলিয়। »চিন্ত। 

সার সতোর আলোচন। ২৭ 

অনুভাবের গোড়ায় যে অনু রহিয়াছে, 
সেটি বড় সহজ পাত্র নহে। মেই অন্ুটাই 
ইঙ্গিতচ্ছলে জ্ঞাপন করিতেছে যে, অনুভাব 
তোমার আপন শক্তির প্রভাব নহে, 

তাহা অপর-কোনেো বস্তর প্রভাবের 

অনুক্রিয়া। কিন্তু এক্ষণে যখন আমি 

বিছানায় শুইয়া চন্দ্র ভাবিতেছি, তখন, 
অনুত।বনার অনু ঘুচিয়া গিয়।ছে, আর, 

সেই-গতিকে আমার এখনকার জ্ঞানক্রিয় 

করিতেছি অতএব আছি” বলিলেন। আমি, নিখত ভাবনা-মুণ্ডি ধারণ করিয়াছে । এখন 

যে-কেনো। কাধ্য করি, তাহাতেই যদি: 

আমার অস্তিত্ব যথেষ্ট সপ্রমাণ হয়, তবে ' 
আমার আর-আর কার্ধ্যের মধ্য হইতে চিন্তা- ; 
কার্য্যটিকে বাছিয়। লইয়া! সেই কার্য্যটিকেই ৷ 

কেবল আমার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ 

বলিয়। ধাধ্য করিবার তাৎপর্য কি? তাহার ৰ 

বিশেষ এক্টি তাৎপব্য আছে; তাহা. 

এইঃ-__ 

আমার সকল কার্য শুদ্ধ যেকেবল আমার 

নিজের শক্তিতে কৃত হয়, তাহ। নহে । মনে 

কর, আমি চক্দ্রোদয় দেখতেছি । চক্দ্রের 

প্রতি তাকাইয়া চন্দ্রের প্রকাশ চক্ষুরিক্দ্িয়ে 

অনুভব করিতেছি । চন্দ্রের প্রকাশ এক- 

প্রকার প্রভাব, আর আমার চক্ষুরিক্দ্রিয়ে 

প্রকাশের সেই যে অনুভূতি, তাহ 

সেই প্রভাবেরই অন্ুভাব। প্রতিধ্বনি 

যেমন ধ্বনির অনুক্রিয়।, অনুভাব তেমনি 

প্রভাবেরই অনুক্রিয়। | তবেই হইতেছে যে, 

চন্দ্রেরই শক্তিপ্রভাবে আমি চন্দ্রদর্শন করি- 

তেছি--আমীর [নিজের শক্তি গুভাবে নহে । | 
তাহার পরে, মনে কর, আমি বিছানায় ধীমান্ পুরুষের অস্তিত্বে 1177. 

৷ আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এ-যে 

আমার ভাবনা-_-এ ভ!বনা অনুভাঁবনা নহে, 

এ ভাবন| প্রভাবনা ; ইহা আমার নিজের 

ধীশক্তির প্রভাব- ১৪ | এই যে একটি 

। কথ। যে, “ভাৰনা-কা ধ্যে আমাদের নিজের 

ধীশর্তির প্রভাব তি উ পায়, অতএৰ ভাবনা 
আমাদের নিজের অস্তিত্বের পরিচায়ক৮__এ 

ৰ কথাটি দে-কর্ত। যদি-চ বলেন নাই-__আমরাই 
কেৰল বলিতেছি; কিন্ত ভাবে বুঝিতে পার 

যাইতেছে যে,আমাদের এ ৰথাটি দে-কর্তার 
মনোমধ্যে বিলক্ষণই আধিপত্য করিয়াছিল; 

। তবেকি না-_তীাহার নিষোজিত একটি মাত্র 
। অতএবের শরীরে এতাধিক বল নাই যে, 
তাহার এ প্রকৃত মন্তব্য-কথাটির গুরুভার 
ক্কন্ধেবহছন করে । আমরা যেরূপ উত্তরোত্তর- 

ক্রমে “ভাবিতেছি” হইতে “আছি?তে নাবি- 

লাম-_প্রথম অতএবে ভর দিয়। ভাবন। 

হইতে জ্ঞানে নাবিলাম, দ্বিতীর অ১এবে ভর 
দিয়া জ্ঞান হইতে ধীশক্তিতে নাবিলাষ, 

ভৃতীফ অতএবে ভব দয ধ'*. এ হইতে . 
: ; এরূপ 

পড়িয়া! শুয়ে-শুয়ে চন্দ্র ভাবিতেছি। এখন না করিলে (মন্তব্য-কথাটি খুলি. খালিয়! 
আর চন্দ্রের প্রভাব আমার চক্ষুর উপরে কাধ্য না বলিলে)হয় এই £__ “ভ[বিভেছ অতএব 
করিতেছে না; এখন আমি তাই ম্বচ্ছন্দে আছি” “দেখিতেছি অতএব জছি+ «নাঁচি- 
বলিতে পারি যে, আমি আমার নিজের 

্বীশক্তির প্রভাবে চন্দ্র ধ্যান করিতেছি । 
তেছি অতএব আছি”ইত্যাকার সমস্ত কথা- 

রই মূল্য সমান হইয়া দাড়ায়, আর, সেই- 
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গতিকে দে-কর্তার মহাবাক্যটি সচ্ছিদ্র 
নৌকার ন্যায় জলমগ্র হইয়া যায়। 

প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই যে, আমরা যখন 
স্বাধীনতায় ভর করিয] দড়াই, তখন কি 
গায়ের জোরে স্বাধীনতায় ভর করি_-অথব! 

আর-কোনো! কিছুর জোরে? এখন দেখি- 

তেছি যে, ধীশক্তির জোরে আমর স্বাধীন- 
তায় ভর করিয়। দাড়াই। আমি আছি*র 

বোধ হইতে স্বাধীনতার ভাব আপনা-আপনি 

আলিয়া পড়ে । আসিয়া পড়ে এইরূপে £-- 

আমার আপনার আঁন্তত্ব আম্মার আপ- 

নারই ধীশক্তির প্রভাবে সমথিত হয়, তদ্ধ্য- 

তাত অপর-কোনো-কিছুর শক্তির প্রভাবে 

সমর্থিত হয় না_আমি-আছি*র সমর্থন- 

তত্তযোধিনী পত্রিকা 

কাধ্য আমার আপনারই ধীশক্তির অধীন, 

তথ্য তাত আর-কোনো কিছুর অধীন নহে 

স্ৃতরাং অমি স্বাধীন । 

এইরূপে আমর ম্বাধীনতায় ভর করিয! 

দাঁড়াই বুদ্ধিক্ষেত্রে |. কিন্ত ত। ছাড়া-__-আর- 
এক ক্ষেত্র আছে ;- সেটা হচ্চে ইন্দ্রিয় 
ক্ষেত্র । ইন্ড্রিয-ক্ষেত্রেও আমর! পূর্বের ন্যায় 
তিন অতএবের পিঁড়ি ভাডিয়া_ 

কার্য হইত্তে শক্তিতে এবং শক্তি হইতে 

সত্তাতে অবতরণ করি । এবারকার সাপান-. 
পদ্ধতি এইরূপ £-- 

(১) দর্শন ইন্ছ্রিয-ক্রিয়া, 
অতএব 

«আমি দর্শন করিতেছি” বলিলেই বুঝায় 

যে, আলোক দ্বার আঙ্গার চক্ষুরিক্দ্রিয় উপ- 

রক্ত হইতেছে । 

(২) কার্ধ্যধাত্রই শক্তিসাধ্য, 
অতএব 

“আলোক দ্বারা আমার চক্ষুরিজ্দিয় উপরক্ত 
হইতেছে” বলিলেই বুঝায় যে, আলোকের 
উপরঞ্জনী শক্তি আমার চক্ষুরিজ্দ্িয়ের উপরে 
কার্য করিতেছে । 

সি 

১৬ কল্প, ২ ভাগ 

(৩) শক্তিমাত্রই সত্তাশ্রিত, 
অতএব 

“আ [লোকের উপরঞ্জনী শক্তি কার্ধা করি- 

তেছে” বলিলেই বুঝায় যে, আলোক-পদার্থ 

আছে। 

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, 
দর্শনক্রিয়া আমার আপনারই ইক্ডরিয়ক্রিয় । 

আমার আপনার ক্রিয়াতে আমার আপনারই 
অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। অতএব ভাবনা-ক্রিয়াও 

যেমন, দর্শন-ক্রিয়াও তেমনি-_ছুইই শুধু- 

কেবল আমার আপনার অস্তিত্বেরই সাক্ষ্য- 

প্রদান করে ১ ত। বই দৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের 
সাক্ষ্যগ্রদান করে না। স্বপ্রেতেও তে! 

আমরা আলোক দর্শন করি ; কিন্তু তাহ! 

তে! আর বাস্তবিক আলোক নহে। ইহার 
উত্তর এই ষে, ধ্বনি না থাকিলে যেমন 

প্রতিধ্বনি থাকিতে পারে না, জাগরিতাবস্থা 

না থাকিলে তেমনি স্বপ্রাবস্থ। থাকিতে পারে 

না। স্বপ্নাবস্থ। জাগরিতাবস্থারই প্রতিধ্বনি । 

ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি উভযে ঘেমন নিরব- 

চ্ছন্ন কার্যযকারণসুত্রে সংগ্রথিত, জাগরিতা- 
বস্থার আলোকদ্র্শন এবং স্বপ্রাবস্থার আ- 

লোকদর্শন, এ দুইটি ব্যাপার তেমনিই 
নিরবচ্ছিন্ন কার্য্যকারণসূত্রে সংগ্রথিত। মনে 

কর, একজন পাচকের হস্ত হইতে একটা 
লোহার হাত দৈবত্রমে খসিয়। জ্বলস্ত উনা- 

নের ভিতরে পড়িয়। গেল। অগ্নি-সংযোগে 

হাতা এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল যে, পাচক 
তাহা। তুলিয়া লইতে পারল না। এরূপ 
অবস্থায় হাতারটি যে অগ্নির শক্তিপ্রভাবে 
উত্তপ্ত হইয়াছে-_পাচকের এট! দেখ! কথা। 
মনে কর, তাহার পরে, উনানে একঘটি জল 
ঢালিয়। আগ্র সমূলে নির্বাণ করিয়া ফ্যালা 
হইল 7 কিস্তু হাতাটা1 এখনে উত্তপ্ত । অগ্নি 
যদি-চ এখন নাই, তথাপি পাচককে হাতার 

উষ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পাচক 
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। বলিবে যে, অগ্নির শক্তিপ্রভাবেই হাতাতে 

উত্তাপের সঞ্চার হইয়াছে । এ যেমন দেখ! 
গেল, তেমনি স্বপ্নদর্শকের চক্ষু এখন যদি-চ 

নিমীলিত, এবং সূর্য্য এখন যদি-চ অস্তমিত, 
কিন্ত সাত-আট ঘণ্টা পুর্ববে তাহার চক্ষু 
উন্মীলিত ছিল এবং সূর্ধ্য আকাশে দীপ্তি 
পাইতেছিল। আর চক্ষুর সেই উন্মীলিত 

অবস্থায় তাহার গোলকের অভ্যন্তরে সূর্ধ্যা- 
লোক যেরূপ শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, স্বপ্নের 

আলোক-দর্শন তাহারই অন্যতম প্রভাব- 
স্কর্তি। ইহার প্রমাণ যদ্দি জিজ্ঞাসা কর, 
তবে তাহ। স্পষ্টই পড়িয়া আছে ;_ তাহা 
এই যে, ম্বপ্রদ্র্শকের আলোক-দর্শন যখন 

তাহার নিজের ইচ্ছাধীন নহে, তখন তাহা- 

তেই প্রমাণ হইতেছে যে, কোনো-না- 

কোনো বহির্বস্তর শক্তিপ্রভাবেই তাহা 
সংঘটিত হইতেছে । বলিলাম, “সুর্য্যের 

শক্তিপ্রভাবে স্বপ্রদর্শক আলোক দর্শন 
করিতেছে”; তাহা! না বলিয। বলিতে পাঁরি- 

তাম যে, চক্ষুরিক্দিয়ের তৈজস-তস্তর (৩. 
»৩এর ) শক্তিপ্রভাবে স্বপ্রদর্শক আলোক 
দর্শন করিতেছে ; ছুই কথ। একই কথা ৮ 

«নেপোলিষনের সৈন্য যুদ্ধ জয় করিয়াছে” 
বলাও যা, আর, “নেপোলিয়ন যুদ্ধ জয় 

করিয়াছেন” বলাও তা_একই কথা। 
মরুভূমির বাঁলুকার উত্তাপ এবং সূর্য্ের 
উত্তাপ, একই বস্ত ॥ সুর্য্যালৌকের প্রভীব 
যদি চাক্ষুষ তৈজস-তস্ততে কোনোকালেই 
ক্রামিত না হইত, তাহা হইলে স্বপ্নেও 

সূর্য্যালোকের দর্শনলাভ সম্ভাবনীয় হইত 
না।। অতএব এটা স্থির যে, ইন্ড্রিয়ক্ষেত্রে 
আমরা (১) বহির্ধস্তর শক্তির প্রভাব, 

(২) তাহারই সত্তার প্রাছুর্ভাব এবং (৩) 

আমাদের নিজের স্বাধীনতার অভাব, তিনই 
একসন্সে অনুভব করি । 

আমাদের গোড়া'র কথাটি এতক্ষণে 

সার সতের আলোচন ৯ 

সপ্রমাণ হইল ; সে কথা এই যে, “আমর! 
ছুই ক্ষেত্রে আপনার ছুইপ্রকার বিপরীত 
ভাব দেখিতে পাই £ _বুদ্ধিক্ষেত্রে স্বাধীনতা 

দেখিতে পাই-_ইন্ড্রিয়ক্ষেত্রে-_-পরাধীনতা। 
দেখিতে পাই ।£ 

অতঃপর দেখিতে হইবে এই যে, বুদ্ধি- 

ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতা অনুভব করি বটে-_ 

কিন্তু কতক্ষণ? বুদ্ধি যতক্ষণ চলে__ 
ততক্ষণ। কোনো-গতিকে যদ্দি আমার 

বুদ্ধিক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায় ( যেমন ক্লো- 

রোকফর্মম-সেবন-গতিকে ) তাহা হইলে সেই 

সঙ্গে আমার স্বাধীনতাবৌধও অন্তর্ধান করে. 

আছি-বোধও অন্তর্ধান করে । ফল কথা 

এই যে, আমি-আছি এই বোধ এবং সেই 
সঙ্গে আমার স্বাধীনতাবোধ, দুইই সাক্ষাৎ- 

সম্বন্ধে আমার নিজের ধীশক্তির উপরেই 

নির্ভতর করে--এ কথা সত্য। কিন্তু তা 
বলিয়া এটা ভূলিলে চলিবে ন! যে, পরোক্ষ- 
সম্বন্ধে তাহা বহির্বস্তর অস্তিত্বের উপরে 
নির্ভর করে। সাক্ষাৎসম্বন্ধ হচ্চে বস্ত- 

গুণের সম্বন্ধ ; পরোঁক্ষসহ্বন্ধ হচ্চে কার্যযা- 
কারণের সম্বন্ধ । আর, সে ছুই সম্বন্ধের 
গোড়ার কথ! হচ্চে সত্তা, শক্তি এবং 

জ্ঞানের একাত্মভাব। 

পুর্বে দেখ! হইয়াছে যে, সত্ত!, শক্তি 

এবং জ্ঞান, পরস্পরের সহিত এরূপ হরিহুর- 

ব্রন্মীত্বা। যে, ষে তিন পদার্থ একপ্রকার 
তিনে এক একে তিন। ইহা হইতেই 
আসিতেছে এই যে, আমাদের জ্ঞান এক- 
দিকে সত্তার সহিত এবং আর-এক-দিকে 

শক্তির সহিত--ছুয়েরই সহিত-_ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। কাজেই জ্ঞানকে ছই 

কুল রক্ষা করিয় চলিতে হয়এ-ছুই দিকের 

ছুই প্রকার সম্বন্ধ সমান মানিয়। চলিতে 
হয়। এক-দিকের সম্বন্ধ হচ্চে সত্ভা-ঘটিত 
বন্তগুণের সম্বন্ধ; ক্র-এক-দিকের 
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সম্বন্ধ হচ্চে শক্তি-ঘটিত কার্য্যকারণের 
সম্বন্ধ । 

বনস্তগুণের দ্বার। 

বস্তগুণ-সম্বন্ধের বার দিয়া আমি এই- 
রূপ দিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জ্ঞান 
আমারই একপ্রকার গুণ ; তাহ। আমাতেই 
উত্থান করে, আমাতেই বিলীন হয়; তাহা 

ষোলোআন। আমার নিজন্ব সম্পত্তি-_ 

তাহার অপর কোনে। অংশী নাই-_-সরিক 
নাই। আর, আমার আপনারই দেই 

জ্ঞানে আমার অস্তিত্ব সপ্রমাণ। আমার 

অস্তিত্বের দৃঢ়তা এবং বলবভা। সাধন করি- 
বার জন্য আমাকে অপর-কাহারে। দ্বারস্থ 

হইতে হয় না) আমার অস্তিত্ব স্বাধীন 

অস্তিত্ব--আমি ম্বাধীন। 

কার্য্যকারণের ছার । 

পক্ষান্তরে, কার্য্য-কারণ-সহ্বন্ধের ছার 

দিয়! আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হুই 
যে, আমার জ্ঞান একপ্রকার কারণমূলক 

কার্য্য; তাহা! আমার ধীশক্কির স্ফ,ত্তির 
উপরে নির্ভর করে; ধীশক্তির সফি চেতনা- 
শক্তির উপরে নির্ভর করে; চেতনান্ফ পতি 

প্রাণন্ফণু্তির উপরে নির্ভর করে ; প্রাণক্ফস্ত 
বহির্বস্তর শ্তিস্ফুত্তির উপরে নির্ভর করে। 

্বাধীনত এবং পরাধীনত]। 

আমরা যখন জ্ঞানরূপ গুণের আধার- 

বন্তর উপরে লক্ষ্য নিবিষ্ট করি, তখন 
স্বাধীনতা অনুভব করি; পক্ষান্তরে, যখন 

জ্ঞানদূপ কার্যের কারণের প্রতি লক্ষ্য 

নিবি করি, তখন পরাধীনতা অনুভব 
করি। আমি যদ্দি পরাধীনতার হস্ত এড়া- 

ইবার জন্য বুদ্ধি-ক্ষেত্রের কৈলাসশিখরে 
স্বাধীনতায় ভর "কয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়। 
থাকি, আর, মনে করি যে, কার্যযকারণের 
সম্বন্ধ এখানে আমাকে হাত বাড়াইয়। নাগাল 

পাইবে না--তবে তাহা শুদ্ধকেবল মনে 

তত্ববোধিনী পত্রিক! 

| 
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করা মাত্র। কেন না, আমি যতই কেন 
আপনাকে স্বাধীন মনে করি না নিশ্বাস- 

॥ প্রশ্বাসের জন্য আমাকে বায়ুর আশ্রয়ে নির্ভর 

করিতে হইবেই; অন্ন-পানীয়ের জন্য ৃত্তিকা- 

জলের আশ্রয়ে নির্ভর করিতে হুইবেই ; 
আলোক-উত্তাপের জন্য অগ্রি-সূর্য্যের আশ্রয়ে 

নির্ভর করিতে হইবেই | তবে, এমন হইলে 

হইতে পারে যে, কোনো যোগসিদ্ধ পুরুষ 
দেবলোকনিবাসীদিগের ন্যায় পৃথিবীর সঙ্গ 
ছাড়িয়া নূতন এক সৃন্ষমতর জগতের সহিত 

বন্ধুতা পাতা ইয়। সেখান হইতে সুক্ষম-শরীরের 
ৰ উপাদান এবং প্রাণ-মন-বুদ্ধির উপজীবিকা 

তলে, তলে সংগ্রহ করেন । তাহা যদি হয়, 
ভবে সে-সমস্ত উপাদান এবং উপজীবিকা”র 

জন্য যোগী পুরুষ পৃথিবীর নিকটে খণী না 
হইলেও নৃত্তন-এক-তরে! সুন্ষম অপার্থিব 
রাজ্যের নিকটে অবশ্য বলিতে হইবে 
খণী| মনে কর, যেন পূর্বেবে আমি কলি- 
কাতায় বাস করিতাম_ এক্ষণে হিমাচলে 

বাস করিতেছি । এক্ষণে আমাকে কলি- 

কাতার আইন মানিয়া চলিতে হইতেছে 

না__-ইহা! সত্য । কলিকাতার যেন আইন 
মানিষা চলিতে হইতেছে না-_হিমাচলের 
তো! আইন মানিয়! চলিতে হইতেছে ! তার 
সাক্ষী-_-কলিকাতায় আমি খালি-গায়ে থাকি- 
তাম, এখানে আমি আমার গ!য়ে সাতপুরু 

কম্ধল্ জড়াহযাও সস্তব্ট নাহ । তেমান 

কোনো যোগী পুরুষ যদি পৃথিবীরাজ্য হইতে 
সরিয়। ধাড়াইয়৷ আর-এক উচ্চ রাজ্যে ভ্তি 

হুন, তবে সেই নুতন রাজ্যের নিয়মাবলী 
অবশ্যই তাহাকে মানিয়া চলিতে হুইবে। 
প্রকৃত কথ! যাহা, তাহা এই £-- 

এরূপ মহাপুরুষ কালে কালে পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং করেনও, ধাঁহার। 
আমাদের ম্যায় তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তির তুলনাম্ব 

সিদ্ধপুরুষ। কিস্ত আমাদের তুলনায় সিদ্ধ- 
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পুরুষ স্বতন্ত্র, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সিদ্ধপুরুষ 
স্বতন্ত্র। প্রকৃত কথ।এই যে, মনুষ্য সিদ্ধ- 
পুরুষ নহে--মনুঘ্য নাধক পুরুষ । ফলেও 

এইরূপ দেখা যায় যে, যোগসাধক যে- 

কোনে! সিদ্ধি লাভ করিতে চেউ। করুন্ 
ন। কেন--সে সিদ্ধি পূর্ব হইতেই আমাদের 
চক্ষের সম্মুধে অনেক কাল হুইয়। বিয়া 
আছে। তুমি আকাশে উড়িতে ইচ্ছা 

করিতেছ-__পতঙ্গ-বিহঙ্গ অনেক কাল পূর্ব 
হইতে আকাশে উড়িতেছে। তুমি ধোয়া- 
কলে জাহাঞ্জ চাল।ইতেছ -ধধোয়। অপেক্ষা 

শতকোটিগুণ সৃক্ষমাৎসূদ্ষম বাচ্পযোৌগে জীব- 
শরীর অনেককাল হুইতে পৃথিবীতে চলা- 
ফেরা করিতেছে । যে-কোনে! বিষয়েই তুমি 
পিদ্ধির অল্প একরস্তি আভা অনেক পাধ্য- 
সাধনায় উপার্জন করিয়া আপনাকে ধন্য 

মনে করিতেছ -বিশ্বত্রক্মাণ্ডে অনেক পূর্বে 

তাহ! পুরামীত্রায় হইয়! বলিয়া আছে। ভূমি 

ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্__তোমার চতুদ্দিকে বৃহৎ 

ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ত্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ সিদ্ধি তাহার 

চিরন্তন সম্পর্তি--তোমার ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ডের 
ক্ষুদ্র সিদ্ধি সবে-মাত্র আজিকের নৃতন আম- 

দ্ানি। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ দিদ্ধি তোমার 

ক্ষুদ্র ব্রদ্ধাণ্ডের ক্ষুদ্র সিদ্ধিকে অনেক কাল 

গ্রাস করিয়। বসিয়া আছে। তুমি সাধন দ্বার! 

যত-কিছু শক্তি উপার্জন করিতেছ, সমস্তই 
বৃহৎ ব্রঞ্ধাণড হইতে আসিয়াছে ; আর, যত- 
যত-প্রকার সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য প্রাণ- 

পণ চে! করিতেছ-_সমস্তেরই পরাকাষ্ঠ। 
আদর্শ বৃহৎ ত্রহ্মাণ্ডে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 

অতএব এট। স্থির যে, প্রকৃত পক্ষে সিদ্ধপুরুষ 
একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য-_যিনি নিখিল বিশ্ব- 
ভুবনের আদি-অন্ত-মধ্য দমস্ত লইয়া! এক- 
আমি-আছি-রূপে চির-বিরাজমান | আমর! 
যখন বলি যে, আমি বহির্বস্তর অধীন--জাছি 

আছে”র অধীন-_-তখন তাহার অর্থই এই যে, 

সার সত্যের আলোচন। ৩১ 

আমি এশী শক্তির অধীন। “ভারতবর্ষ ইং- 

রাজসৈন্যের বশতাপন্ন” এ কথার অর্থই 
এই যে, ভারতবর্ষ ইংলগুাঁধিপের বশতাপন্ন। 
এ আমি আছি একমাত্র অদ্বিতীয় আমি- 

আছি'র অধীন | কার্ধ্য-কারণ-হিলাৰে 

অধীন ; তত্রাচ, বস্তুগুণ-হিসাবে--জলের 
সহিত যেমন জলের এঁক্য, আছি'র সহিত 

তেমনি আছি"র এঁক্য রহিয়াছে ; এক্য 

আছে বলিয়াই মস্ত জগতের আগ্ঘ্তব্যাপী 

পরাকাষ্ঠা সত্যকে আমরা “আছে” ন৷ 
বলিয়। «আছি” বলি। তা ছাড়, আমরা 

যে দীন-হীন-পরাধীন হইয়াও স্বাধীনতার 

গে। কিছুতেই ছাড়ি না-_তাহার কারণই 
এ; কি? না, সর্বব্যপী এবং সর্বাত্মক 

চিরন্তন আছি'র মহিত অধীন জীবের এই 
কালাবচ্ছিন্ন আছি*র এঁক্য 1 কেন না সমস্ত 

লইয়৷ এক অদ্বিতীয় সত্য যিনি চির-বিরাজ- 

মান, তাহার বাহিরে দিতীয় কিছুই নাই; 

স্থতর।ং তাহার শক্তি বাহিরের অন্য-কোনো- 

কিছুর শক্তি-ঘ্বার প্রতিহত বা ব্যাহত 

হইতে পারে না_হৃতরাং বাস্তবিক-হিসাবে 

তিনিই কেবল স্বাধীন । তবেই হইতেছে যে, 

কালাবচ্ছিন্ন স্থতরাং পরাধীন এই যে আছি, 

এ আছি"র স্বাধীনত। অন্য-কোনে। প্রকারেই 

সম্ভাবনীয় নহে--মওয়ায় চিরন্তন আছি'র 
সহিত এক্যের উপলব্ধি। আছি*র সহিত 

আছি”র এক্যই আমাদের একমাত্র ্বাধী- 
| নতা অক্ষ এঁক্য অন্ফট স্বাধীনতা, 
পরিস্ফ,ট এঁক্য পরিল্ফট স্বাধীনতা । 
বিষয়টি অতীব গুরুতর এবং গভীর । স্থান- 
ংক্ষেপের. বাধ্যবাধকতায় শেষের কথা- 

গুলি পলীটে-সৌটে ইঙ্গিত-ইষারাষ অতীব 
ক্ষেপে বল! হইল-_বারাস্তরে তাহার 

নিগৃঢ় তাৎপর্ধ্য সম্প$রূপে বিরৃত করি! 
বলিতে চেষ্টা! কর! যাইবে । 
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আমরা মে ছুর্বল তাহা পদে পদে 

অনুভব করিতেছি । বাহ জখতের যে 

সকল শক্তির মধ্যে আমর বাস করিতেছি 

তাহ।দের প্রত্যেকেই ন্যনাধিক পরিমাণে 

নিয়তই আমাদের ছুর্ববলতা স্মরণ করাইয়। 

দতেছে । যদিও বর্তমান কালে মনুষ্য 
বাহ্ছ জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বুদ্ধি করিয়। তাড়িত, 

বাম্প প্রভৃতি শক্তি সকলকে নিজবশে 

আনিয়। অনেক কাধ্য করাইয়া লইতেছে, 

বৃহৎ বৃহ অট্রালিক। নিশ্মাণ করিয। প্রবল 

নপ্াবাত. ও অশনিপাত হইতে রক্ষা 

পাইতেছে, বৃহৎ বৃহৎ অর্থবপোত নির্মাণ 

করিয়! তরঙ্গসন্কুল মহাসমুদ্র পার হইতেছে, 
দেশ কালের দূরত্বকে হ্রীম করিতেছে, দশ 

দিনের পথ ২। & ঘণ্টায় ভ্রমণ করিতেছে, 
অথচ পদে পর্দে দেখিতেছি এই বশীভূত 
শক্ত সকলই আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত 

করিতেছে । 

বাহ জগতে যেরূপ,অধ্যাত্মিক জগতেও 

সেইরূপ । আমরা কত কাধ্য করিব 

মনে করি কিন্তু কার্য অল্পই করিতে সক্ষম 

হই(| আমাদের সঙ ও উচ্চ আকাজ্ষা 
কয়টী পূর্ণ হয়। কতবারই.উঠিতেছি কত- 
বারই পড়িতেছি। 

আমীদের যখন এই দশ তখন ঈশ্বর 
লাভ কিরূপে হুইবে ? খযিরা যে বলিয়া- 
ছেন “নায়মাত্ব। বলহীনেন লভ্যঃ” তখন 

আমর! যাই কোথায়। 

তিনি আমাদের দুর্ববলত। জানেন, আমা- 
দিগকে সবল করিবার ব্যবস্থা এই জগতে 

রহিয়ছে। তাহারই মঙ্গল বিধানে অসহায় 

শিশু ক্রমশ বল সঞ্চয় করিয়। ম্বাধীন 

হুইতেছে। মানুষকে তিনি চিস্তাশক্তি ও 

ধন্মভ।ব দিয়াই অপর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ" 
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করিয়াছেন, বিশেষ করিয়াছেন। আমর! 

এ শক্তি যদি যথাযথ চালনা করি 

তাহা হইলে বল লাভ করিতে পারি এবং 

তাহ।কে পাইতে পারি। আমর! বাহ্থা 

জগতের উপর যে আধিপত্য স্থাপন করি- 

য়াছি তাহা এই চিন্তাশক্তিরই প্রভাবেই 
করিয়াছি। আর আমাদের দেশের আর্য 

খধির! ধ্যাঁনগোগেই সেই পরম্পশ্বরের সম্গি- 

কটস্থ হুইয়াছিলেন। তাহারা ইহারই 
প্রভাবে আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিতেন। 

তাই বলি চিস্তাই যথার্থ শক্তি। পুরাতন 

গ্রবাদে বলে “জ্ঞানই শক্তি” কিন্তু জ্ঞান 

আর কিছুই নয় চিন্তারই সার সংগ্রহ 
পুর্বকালে জলীয় বাষ্প মেঘ হইতে মেঘে 
সৌন্দধ্য বিস্তার করিয়! ক্রিয়া করিত। 
কোনরূপেই তাহার গতি রোধ হইত 
না। জলের শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিত। 

বাস্তবিক মনুযষ্যের নিকট উহার কোন 

শক্তিই ছিল না। কিক্ত চিন্তা যেমন 

তাহার মোহিনী শক্তির দ্বার উহাকে 

স্পর্শ করিল অমনি বাম্পীয় পোত বাম্পীত্ব 
জলে চারিদিকে দ্রুতবেগে গমনাগমন 

করিতে লাগিল। কত মাকু ধাবিত হুইয়! 
নিমেষের মধ্যে কত বস্ত্র প্রস্তুত করিতে 
লাগিল। এই বাম্পের শক্তি মনুষ্য নিজ 
কাধ্যে লাগাইয়। জগতকে কত ধনী করি- 

যীছে। মনুষ্য নিজ শকিতে অত অল্প 

কার্ধ্যই করিতে পারে কিস্ত ইহার সাহায্যে 
কত গুরুভার উর্ধে উত্তোলন করিতেছে । 
মনুষ্যের চক্ষু অতি অল্প দ্ুরই দেখিতে পায় 
কিন্ত তাহ।র চিন্তা দুরবীক্ষণ আবিষ্কার 
করিয়। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্যন্ত দেখিয়া! থাকে । মনুষ্য চন্দ্র 

মুর্যযের মধ্যে যে সকল পদার্থ আছে তাহ! 
ধাঁখন। করিতেছে এবং অপর কোটি কোটি 

চন্দ্র সূর্য্য আবিঞ্ষার করিতেছে । এইরপে 
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আমরা দেখিতেছি চিস্তার মূল্য নাই ইহ! 
অমূল্য পদার্থ। যদ্দি কোন বস্তুর উপকা- 
রিতা দেখিয়। তাহার মুল্য নির্ধারণ করিতে 

হয় তাহ! হইলে চিস্তারও মূল্য তাহার নান 
উপকারিত! দেখিয়। স্থির করা যাইতে 

পারে। দয়ালু ধনী ব্যক্তিরা যে সমাজে 

বাস করে তাহার স্থায়ী উপকার সাধিত 

হয়। কিন্ত চিন্তাই সকল ধনের আকর। 

চিন্তাই বিজ্ঞানের যূল। উহা! হইতে নানা 
প্রকার শিল্প কৌশল কলকারখানার স্থৃপ্ভি 
হইয়াছে এবং উহ্ারা জনসমাজে ধনের 
আকর। চিন্তার আবিক্ষার শক্তি ও নির্ববা- 

চন শক্তির সহিত তুলনায় স্বর্ণের আকর 

তুচ্ছ। পর্ধতগুহায় মুল্যবান প্রস্তর বা 

ধাতু রহিয়াছে কেবল হস্তের দ্বার! তাহা : 

খনন করিয়। কি উদ্ধার কর! যাঁয় ? আমা- 

দের পদতলে কুধেরের ধন সঞ্চিত থাকিতে 

পারেকিস্ত চিন্তা আমাদের হস্তে উহার 

খননোপযোশী অস্ত্রশস্ত্র প্রদান না করিলে 
আমর! কিছুই করিতে পারি না। চিন্তা- 
শক্তির সাহায্য ভিন্ন স্থন্দর শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা 
রাজপ্রাসাদ চিত্রশাল! প্রভৃতি নগর কল 

উৎপন্ন হইতে পারে না। চিন্তাই স্বর্গ 

প্রভৃতি নান। প্রকার ধাতুকে অলঙ্কার মুদ্রা 
ও নান! প্রকার গৃহসামগ্রীতে পরিণত করে। 

আমাদের শ্রমজাত প্রত্যেক দ্রব্যতেই আ- 

মাদের চিন্তার কাধ্য দেখিতে পাওয়া যায়! 
ঘটিকাযন্ত্রের বিষয় একবার চিন্তা করিলে 
ইহার কত কৌশল দেখিতে পাই । ইহার 
আবিক্ষারে জনসমাজের বিশেষ উপকার 

হইয়াছে। আজ যদি সভ্যজগতে ইহার 
অভাব হয় আমর! পুনরায় অনেক শতাব্দীর 
পগশ্চাতের অন্ধকার অসভ্যতায় পতিত হইব। 

বাস্তবিক এই ঘে ক্ষুদ্র যন্ত্র যাহা আমর! 

অক্েশে আমাদের বন্ত্রমধ্যে লইয়া যাই 
ইহার আবিষ্ষারে মনুষ্যকে যেন শত শত 
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বৎসরের অন্ধকার হইতে আলোকের 
রাজ্যে আনিয়াছে। ইহার আবির্ভাবে 
কত প্রখর বুদ্ধি ও তেজন্বী প্রতিভা বিক- 
শিত হইয়াছে । মনুষ্য চিন্তা-উদ্ভূত এই যে 

ক্ষুদ্রে যন্ত্র ইহার আশ্চর্য প্রভাব। এই 
পৃথিবী ৫ কো্টি মাইল ভ্রমণ করিয়া যে 
সময়ে তাহার নিজ স্থানে আসিবে তাহার 

এক মেকেণ্ডেরও পার্থক্য না করিয়া ইহ। 

বলিয়া দেয়। জড় পদার্থ হুইয়াও ইহার 

কাধ্য বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্যের ন্যায় । 

ইহার কার্য্য অতীব বিম্ময়জনক | মনুষ্য 
কয়েকট। পিতলের চাকাকে ও কষ়েকখণ্ড 

স্থিতিস্থাপক ইমস্পাতকে এইরূপ গণন। 
করিতে শিক্ষা! দিয়াছে । ইহাকে যেন 
একরূপ প্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছে । 

ইহাতেই সে জ্তগামী সময়কে আশ্চর্ধ্য 
রূপে পরিমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, 
ইহার.নিন্মীণকর্তার হস্ত ও মন যখন নিদ্রায় 
অভিভূত থাকে তখনও ইহ। চলিতেছে ও 
প্রহরীর ন্যায় কাধ্য করিতেছে । তিনি 

মরিলেও ইহার কার্য্যের বিরাম নাই । ইহা 

তীক্ষ ধীশক্তিসম্পন্ন গ্যালিলিওর মস্তিক্ষের 
চিন্তারশ্মির ফল। কে'ন রাজধানীর ভজ- 

নালয়ে একদিন তিনি দণ্ডায়মান হইয়! 
উপরে একটী আলোক জ্বলিতে দেখিলেন 
উহা বায়ুভরে ইতস্ততঃ দুলিতেছিল। ইহ! 

কোন আশ্চর্য ব্যাপার নছে। পূর্বের ইহ! 
অনেক লোকে দেখিযাছে কিন্তু কেবল 

তাহারই উব্বর মস্তিক্ষ ইহা হইতে একটা 

ভাব সংগ্রহ করিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

অনুসরণ করিতে লাগিল এবং অবশেষে 
তিনি সময় পরিমাণ ও নিরূপণ যন্ত্র আবিষ্কার 

করিলেন। ইহাই তাহার চিন্তার গৌরব । 
নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিক্ষার কালে 

একটা আপেল পতিত হওয়ায় কত সাহায্য 

পাইয়াছিলেন তাহ! সকলেই জানেন । তৎ- 
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কালীন লগ্ডনে প্লেগবশত গৃহ হইতে. তাড়িত আয় 

হইয়া পল্লিগ্রামে বাস করিতে ছিলেন । 

তীহার পুস্তকাগার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চিকিন্রিন টছী 

হইয়াছিল ভতরাং নির্দন স্থানে বেড়াইয়া মানিক দান। 
কেবল চিন্তাশক্তির চালনার দ্বার! স্থখ- | 

সম্ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই- সহি দেবনাথ ঠাকুর 
রূপ প্রখর চিস্তা আপেলপাঁতকে উপলক্ষ ১৮০৯ 

করিয়! মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিল। | নাগা িকরারি। 

সেইরূপ ফ্যাঙ্কলিন একটী বালকের ঘুড়ি শ্রীযুক্ত বাবু হিতেন্্রনাথ ঠাকুর। 

উড়ান দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎ ও তড়িৎ ৪২ 

যেএক পদার্থ তাহ। ঠিক করিয়াছিলেন । 
গুভকদ্দের দান। 

পরে তিনি স্বয়ং একটী ঘুড়ি রচনা করিয়! 
শোণের স্ৃতা দিয়। বিছ্যল্লোকিত মেঘের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসঙ্গ গজেন্্র মাপাত্র 
রাজ্যে ছাড়িয়। দেন, এ স্থৃতার দ্বারা তাঁড়িত ৫২ 
প্রবাহিত হুয়। তিনি "তাহার বদ্ধমুষ্টি ১ 
উহাতে প্রয়োগ করেন তাহাতেই তাড়িতের / 
ক্ষ-লিঙ্গ দেখিতে পান। . তত্ববোধিনী পত্রিকা হত ৪88 ৪৮৩ 

বিন পুস্তকালয় ৮৪, ১৪ ৬ 

যন্ত্রালয় ৪৪৪ ১৭৩০ 

আয় খ)য় | গচ্ছিত ৪ ৪৪ ॥০ 

৭৪, চৈ মাস। ্রাহ্মধর্মমগ্স্থ প্রকাশের মূলধনু *.* ৭।%০ 
ব্রা্মসমাজ | টি 

আয় রঃ ৪২৮॥/৬ তি ৪২৮//৬ 

পূর্ববকার স্থিত ৮, ৫৪১৬ 
সি ব্যয়। 

সমভি ৮৪ ৯৬৯৮০ 

ব্যয় ৩২০1৬ ব্রাঙ্ধগসমাজ ২৬০ /৯ 

স্থিত... ..৬৪৯//৬ তত্ববোধিনী পত্রিকা! ৪১২ 

জায়। পুস্তকালয় | 8৩/০ 

সম্পাদক মহাশয়ের বাটাতে গচ্ছিত | যন্ত্রালয় ১৪1/৯ 

আদি ব্রাহ্মলমাজের মূলধন সমি নি 

এককেতা! গবর্ণমেণ্ট কাগছগ 

৫৪৩২ শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর। 

সমাজে ক্যাশে মুত প্রযোগেক্রনাথ শিরোমণি ভীস্রেন্্রনাথ ঠাকুর । 

১৪৯1/৬ ধনরক্ষক। সম্পাদক । 

৬৪৯।/৬ 
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আধাঢ ব্রা সন্বৎ ৭৫। 

_নতজরোধিনীপ্রবিকা 
ঈন্াধাতজমিহলবন্মাধীক্নান্যন জিশলামমীলহির অঞীলভ্ঙগল্। অহীধ লিন্থ ক্ানললরনা সি ব্ানল্লপ্লিববঘব লিজা ঝান্ধিীঘজ 

বঙ্ধন্যাঘি অঞ্থলিঅন্য বন্বাশযনন্রধিল্ প্নলিনবদুৰ দুখনমনিললিনি। ঘবান্য লব্ধ বীঘান্বল্া , 

হাহনিকলত্িজান্ব স্পক্মমাল। লন্মিন্ দীনিজ্ধ্য দিম্বকান্াধ্বাছলত্ব লহুঘান্্ললীষ । 
সপ এ ররর 

আমন্মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব । 

গত ৩র। জ্যৈষ্ঠ পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহধি- 
দেবের অক্টাশীতি বৎসরের জন্মোৎমব অতি 
সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এঁ উৎমব উপ- 
লক্ষ্যে তিন লমাজের ব্রান্ষেরা উপস্থিত হুইয়া- 

ছিলেন। মহযিদেবের গৃহপ্রাঙ্গণ লোকে পরি- 
পূর্ণ হইলে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া উপা- 
সন! করেন। উপাসনান্তে তিনি ঘে বক্তৃতা 
করেন আগামী মাসে তাহ! প্রকাশ করিবার 

ইচ্ছা! রহিল। তাহার পর শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
ভ্রেলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় যে বক্তৃতা 
পাঠ করেন নিন্ধে তাহ। প্রকাশিত হইল। 

“আমাদের সম্মুখে মহর্ষির মহজ্জীবন, 

এবং মহৎ কীর্তি, আমর। তাহার উত্তরাধি- 

কারা ভাবী বংশ; তাহার সাধু গুণ গ্রহণ 

ব্যতীত এ সকল পবিত্র কীর্তি এবং স্বীয় 
সম্পত্তি কার সাধ্য সম্ভোগ বা রক্ষ। করিতে 

পারে ? এস ভ্রাতৃগণ, আজ আমর! প্রাণ 

ভরিয়া মহর্ধির চরিত্রহ্ধা পান করি, আর 
ব্রদ্মগুণ গান করি। 

বিগত ছুই বৎনর কাল যাবৎ আমাদের 

তক্তিভাজন ধর্্মপিতা মহর্ষি বুল রোগ- 
যন্ত্রণা, এমন কি, আসন্ন মৃত্যুর ভিতর দিয়! 

এক্ষণে অক্টাশী বর্ধ বয়মে উপনীত হুইলেন। 
আমাদের পরমানন্দের বিষয় যে ভগ্নজীর্ণ 

দেহস্থিত এই মহান্ আত্মার শুভ জন্ম দিনে 

আমর! পুনরায় পবিত্র ঈশ্বরের নামে সকলে 
মিলিত হইতে পারিলাম। সাধু মহাজন- 

গণের মহিত মাধকবংশের সম্বন্ধ বদিও দেশ 

কালের অতীত, মুযুক্ষু আত্মার অন্ন পান- 

স্বরূপ ভগবৎ-প্রসাদের তাহারা পরিবেশক, 
নিত্যকালের চরিত্রাদর্শ, পথএদর্শক এবং 

অমরাশ্রয়; তথাপি তাহাদের দৈহিক 

জীবনের জন্ম কম্ম চিরম্মরণীয় এবং প্রধান 

অবলম্বন হইয়া আমাদগকে মুক্তির পথে 

অগ্রসর করিয়া দেয়। তাই আজ দয়াময় 

পরমেশ্বরের বিশেষ কপার দানম্বরূপ 

মহর্ষিজীবনের জন্ম দিবসে কৃতজ্ঞতা ভা্ত 

সহকারে আমরা ভগবান ও তাহার এই 

প্রিয় ভক্তের গুণ কীর্তনে প্রবৃত্ত হইতেছি । 

মহর্ষি দেবেজ্জের দেবগুণরাশি আত্মস্থ 

করিবার জন্যই এ আয়োজন, সামাজিক 

ভাবে লৌকিক'নিয়মের অনুসরণ কেবল মাত্র 
আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এ 
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জীবনে পরম দেবের দেবাবি9্াব.এবং দেব- 

ক্রিয়। কি প্রণালীতে সম্পন্ন হুইয়া আসি- 
তেছে তাহা আলোচনা ধ্যান চিন্তা করিয়। 

আমর! যেন আধ্যাত্মিক যোগ জীবনে সকলে 
জীবিত হইতে পারি, দয়ানয় ঈশ্বর আমা- 
দের এ বিষয়ে সহায়তা বিধান করুন | : 

এত দ্দিন পরে আমরা মহর্ষিজীবনের 
বিকাশ প্রণালীর বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হুই-. 

মাছি । স্বয়ং ভগবানের হাতের গড়া এই 
দিব্যদেহধারী মহাতআ্সার আদ্যোপান্ত চরিত্র- 

কাহিনী যতই আমরা অধ্যয়ন করি ততই 

দেখি বিধাতার কি বিচিত্র লীল!! তিনি 
কেবল তাহাকে কৃতার্থ এবং জীবন্মুক্ত করি- 
বার জন্য নহে, কিন্তু পৌতলিক ভারতের 
অন্ধ বিশ্বাসী, অল্পবিশ্বাসী পতিত আর্য্যসম্তান- 

দিগকে চিন্ময় পরব্রন্মের উপাসনা শিক্ষা 

দ্রিবার জন্যই যে স্বহুস্তে এ জীবন রচনা 

করিয়াছেন এখন বিশেষ রূপে তাহা আমরা 

বুঝিতে পারিতেছি। অতএব মহর্ষিদেবের 

দেবগুণগ্রাম যাঁদ আমরা হৃদয়ে মুদ্দ্রিত 

করিয়া লইতে পারি তাহা! হইলেই অদ্যকার , জ! 
| “অনেক অনুসন্ধানে এই আলেকি টুকু পাই। 

সাধারণতঃ ছুঃখ দারিদ্র্য অভাবের গীড়- | 
দিনের সার্থকতা হইবে। 

নেই লোকের মনে ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় 

কয়, আবার তদ্ধিপরীত অবস্থা ঘটিলে ধর্ম 
কর্ম্মে তাহার! জলাগ্জলি দিয়া বসে। অফটীা- 
দশ বর্ধীয় যুবক দেবেন্দ্রনাথ কিন্ত সে শ্রেণীর 
লোক নহেন। তিনি বলিতেছেন,_-“আমি 

কিন্তু প্রথমে কাহারো মুখে হরিগুণানুবাদ 

শ্রবণ করিয়। হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করি- 

বার কোন স্থযোগই প্রাপ্ত হই নাই। আমার 
চারিদিকে কেবল বিলাসের ও আমোদের 

অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। 
এই প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া 

করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন। সেই 

আনন্দময় ্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে 

তত্তঘোধিনী পত্রিক! 

করিল। 

(তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই 

১৬ কলা, ২ ভাগ 

বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন প্রদান 

করিলেন। তিনিই আমার গুরু, তিনিই 
আমার শিত1।” 

(দিব্যজ্ঞান।) 

সহজ জ্ঞানে সরল হৃদয়ে কেমন তিনি 

ব্রহ্মতত্ব শিখিয়াছিলেন তাহা! এইরূপ বর্ণিত 

আছে । “আমি যুরোপীয় দর্শনশান্ত্র বিস্তর 
পড়িয়াছিলাম ; এত করিয়াও মনের যে 

অভাব তাহ। কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম 
না। ভাবিলাম প্রকৃতির অধীনতাই কি 

সর্বস্ব? তবে তো গিয়াছি। কিন্ত 
এক জন নাস্তিকের নিকট এই টুকুই যথেষ্ট । 
আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য । 

তাহা না পাইয়া আমার ব্যাকুলত৷ দিন দিন 
আরো বাড়িতে লাগিল। এক একবার 
ভাবিতাম, আর বাচিব না।৮ এইরূপ 
তাবিতে ভাবিতে তাহার অন্তরে বিদ্যুতের 
হ্যায় একট। আলোক চমকিত হইল । দর্শন 
স্পর্শন আত্রাণ ও মননের সহিত “আমি” 
যে দ্রষ্টা স্প্রষ্টী ভ্রাতা ও মন্ত। এ জ্ঞানও 
জন্মিল। এই জ্ঞান লাভের পর বলিতেছেন, 

যেন ঘোর অন্ধকারারৃত স্থানে সুর্্যকিরণের 
একটা রেখা আসিয়া পড়িল। যখনই আমি 
বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তখন 
হইতে আম!র পৌত্তলিকতার উপর ভারি 
বিদ্বেষ জম্মিল। রামমোহন রায়কে স্মরণ 
হইল। তাহার অনুগামী হইবার জন্য 
প্রাণ মন সমর্পণ করিলাম । আমার ভাই- 
দের লইয়া একট। ছল বাঁধিলাম। যখন 

বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে «ঈশাবাস্যমিদং 
সর্ববং” ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ 
হইতে অস্বত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত 

আহা কি কথাই শুনিলাম !-_ 

পরমধনকে উপভোগ কর ।% 



বহুল শাস্ত্র পাঠ, প্রার্থনা, ধ্যান, চিন্তার 
পর সারসত্য লাভ করত তিনি বলিতে- 
ছেন ;--“সাধকরদদিগকে এই তিন স্থানে 

ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে । অন্তরে 

তাহাকে দেখিবেন, বাহিরে ভাহাকে দেখি- 

বেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন 

সেই ব্রহ্গপুরে তীহাকে দেখিবেন।” কি 
বিশদ, কি সুন্ষম তীহার ব্রহ্মধারণা ! জীবা- 
আর মুক্তির লক্ষণ এই ভাবে ব্যক্ত করিয়া- 

ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ থাকিয়া, সহিষুঃ হুইয়া 

তাহার আদিষ্ট ধর্ম্মকার্ধ্য সাধন করিতে 
থাকে, তখন দেহবন্ধন হুইতে যুক্ত হইয়া ' 

ব্রন্মের প্রেমসিক্ত ক্রোড়ে সে প্রতিষ্ঠা লাভ ' 

করে ।” 

ব্রাঙ্গধন্নকে আধ্যাত্মক, পারিবারিক 

এবং সামাজিক নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া ও 
তাবৎ বিষয়ের উপযোগী করিবার জন্য 

মহুধির বুদ্ধিমত। এবং অধ্যবসায়ও যথেষ্ট 

প্রকাশ পাইয়াছে। “তাহাকে শ্রীতি করা 

এবং তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই-তাহার 
উপাসনা ।” এই ছুইটী বাক্যে এ ধর্মের 
সারভূত তত্ব তিনি নিহিত করিয়া দিয়া- 
ছেন। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সার্বভৌমিক মুল 
বিশ্বাস ইহার পত্তনভূমি, পরিশেষে ইহাই 
তাহার দিব্যজ্ঞানে প্রতিভাত হইয়াছিল । 

একদা প্রসন্গকুমার ঠাকুর ইহাকে 
বলেন, “আচ্ছ। ঈশ্বর যে আছেন, তাহ। 

মহধি বলিলেন, “এ দেওয়ালটা যে ওখানে 
আছে আপনি আমাকে বুঝাইয়া দেন 
দেখি?” তাহাতে তিনি হাস্য করায় 

মহর্ষি পুনরায় বলিলেন, “এই দেওয়াল হুই- 
তেও ঈশ্বর আমার নিকটের বস্ত। তিনি 
আমার অন্তরে আছেন, আমার আত্মাতে 

আছেন। ঈশ্বর যে এই সর্বত্র রহিয়াছেন 

জীমন্মহরষিদেবের জন্মে থসব 

৷ তীহাকে পাই। 

ভাবই আমার নেতা ।” 
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আমি দেখিতেছি, ইহা আর আমি বুঝাইব 

কি ?” দিব্যজ্ঞানে, দিব্য চক্ষে এই যে সহজ 
্রহ্মদর্শন, এই'টী মহধির মহত্বের নিদান। 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপরোক্ষ ভাবে হৃদয়বাসী 

পরমাত্ম! হইতে সার্বভৌমিক সারসত্য সকল 
তাহার অন্তরে সমাগত হয়। উপনিষদের 
যেখানে যেখানে তিনি তাহার অন্তরস্থ 

সত্যের সায় পাইয়াছেন তদ্দারা বিশ্বাসের 

দত সাধন করিয়৷ লইয়াছেন। তাহার 
ছেন__“যখন সে আপ্তকাম আত্মকাম হয়, ' এই ভক্তি-প্রবণ জ্ঞানপ্রতিভ পরিত্রাণার্থী 

সাধকদিগের সকল সংশয় দুর করিয়। 

দিয়াছে। 
(উপাসন। ও দর্শন শ্রবণ।) 

একদিকে অদ্বৈতবাদ ও পৌত্লিক- 
তায় অবিশ্বাস, অপর দিকে ব্রন্মোপানায় 

ভক্তি বিশ্বাস ও উপনিষদে তাহার প্রমাণ 

গ্রাণ্ডি। বেদবেদান্ত পড়িয়া কত লোক 

পণ্ডিত হইয়াছেন, কিন্তু উপনিষদের খধি- 
গণের ভাবে ভাব মিলাইয়া, তাঁহাদের সঙ্গে 

একাত্ম হইয়া এরূপে ব্রহ্মসভ্তোগ এ যুগে 

কয়জন করিতে পারিয়াছেন ? এমন সার- 

গ্রাহী মধুপ আমরা অল্পই দেখিতে পাই। 
অপর এক স্থানে মহুধি বলিয়াছেন,__তী- 
হাঁকে উপাসনা করিষ। তাহার ফল আমি 

তিনি আমার প্রভূ, আমি 

তাহার ভৃত্য, তিনি পিতা, আমি পুত্র । এই 
প্রচলিত উপা- 

। সনীপ্রণালীর মূলমন্ত্র “সত্যং জ্ঞানমনস্তং 

আমাকে বুঝাইয়৷ দেও দেখি ? তছুতরে ব্রহ্ম, আনন্দরূপমস্থতং যদ্বিভাতি, শান্তম্ 

শিবমদ্বৈতমূ” তিনিই উপনিষদ্সিন্ধু হইতে 
উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা ব্রাহ্মমাত্রেরই 
এখন সাধনমন্ত্র। পরে নিজরচিত একটী 

প্রার্থনা উপাসনা পদ্ধতিতে তিনি সংলগ্ন 

করিয়৷ দেন। ইতংপুর্ব্বে তাহার অন্তরে 
এইরূপ ভাবোদয় হয়) “কখন্ আমি আমার 
উপাস্য দেবতাকে দেখিম্া! তাহার সম্মুখে 
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দণ্ডায়মান হইব, কখন আমার হৃদয়ের 
ভক্তি-উপহার দিয়! তাহীকে পুজ! করিব ; 
জলাভাবে পিপাসার ন্যায় এই বলবতী 

স্পৃহা আমাকে কঠিন ছুঃখ দিতেছিল 1” 
তাহার পর বলিতেছেন, “এখন আমার সেই 

স্পৃহা! পুর্ণ হইল, সব ছুঃখ দূর হইল । আমি 
আমার সেই প্রাণদাতা৷ উপাস্য দেবতাকে 
পাইলাম এবং নির্জনে সজনে তাহার উপা- 

সন! করিয়া! পবিত্র হইলাম। আমি তে! 
এতট। পাইয়া সম্তষ্ট হইলাম, কিন্তু তিনি 
আরে দিতে চাহেন।--আমি সম্যকরূপে 

ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপালনের জন্ প্রতিদিনই অভুক্ত 

অবস্থায় অতন্দ্রিত ও সংযত হইয়া গায়ত্রী 

দ্বার। তাঁহার উপামন। করিতে লাগিলাম। 

ক্রমে ক্রমে ৮“ধয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ* 

আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল ।-_-এই 
অবধি আমি তাঁহার আদেশ শুনিবার শিক্ষা! 

করিতে লাগিলাম। যাহা আমার প্রবৃত্তির 

কুটিল মন্ত্রণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল 
তাহা পরিত্যাগ করিতে সত্ব হইলাম এবং 

তাহার আদেশ বলিয়া আমার ধন্মবুদ্ধিতে 

যাহ! প্রতিভাত হইতে লাগিল তাহাতে 
আপনাকে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে 

লাগিলাম। তখন আমি তাহার কাছে 
প্রীর্ঘন। করিতে লাগিলাম,--ধন্মবল প্রেরণ 

কর--ধৈর্য দেও-_বীর্য দেও-_তিতিক্ষা 
সন্তোষ দেও। তিনি আমার হৃদয়ে আসীন 

হইয়। চ।লাইতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে 

পারিলাম ৮ ঈশ্বরাদেশ শ্রবণের ইহা 
একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত । আবার বলিতে- 
ছেন,_-“যখাঁন নির্জনে অন্ধকারে তাহার 

আদেশের বিপরীত কোন কন্দম করিতাম, 

তখনই তাহার “মহত্য়ং বজ্ঞমুগ্যতং” রুদ্রু- 

মুখ দেখিতাম, সকল শোণিত শু হইয়া 

যাইত। আবার যখনি কোন সাধু কর্ম 
গোপনে করিতাম, প্রকাশ্ঠে তিনি তাহার 

তত্তববোধিনী পত্রিকা ১৬ কঞ্গ ২ ভাগ, 

পুরস্কার দিতেন । তাহার প্রসন্ন মুখ দেখি- 
তাম, .সমুদ্ধায় হৃদয় পুণ্যসলিলে পবিত্র 

হইত। দণ্ডেতেও তাহার ন্নেহছ দেখি- 

তাম।__স্াহাকে না পাইয়। আমার যে 
তৃষ্ণা ছিল, এখন তাঁহাকে পাইয়া! তাহা 
শত গুণ বাড়িল। যে ছেলে যত খায় 

সে ছেলে তত লালায়” এই ভাব অনু- 

ভবের পর বলিতেছেন,_-“হে নাথ ! দর্শন 

পাইয়াছি, তুমি জান্বল্য হইয়া আরো 
আমাকে দর্শন দাও । আমি তোমার বাণী 

শুনিয়৷ কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার আরে! 
মধুর বাণী শুনা ও ।৮ 

(প্রচার স্পৃহা |) 

সত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহ প্রচা- 
রের জন্য ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন,__ 
“যখন উপনিষদে সত্যের আলোক পাইস্সা 
আমার জ্ঞান ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, 
তখন এই সত্যধন্ম প্রচার করিবার জন্য 

আমার প্রবল ইচ্ছা জম্মিল। আমাদের 
বাড়ীর পুক্করিণীর ধারে একটা ছোট কুঠরী 
পরিক্ষার করিয়! লইলাম। এ দিকে ছুর্গা- 

পূজার কল্প আরম্ভ হইল। আমাদের 
বাটীর আর সকলে এই উৎসবে মাতিলেন। 
আমর কি শুন্য হৃদয়ে থাকিব? আত্মীয় 

বন্ধুবান্ধব এবং ভ্রাতাদগকে লইয়। একটা 

সভা স্থাপন করিলাম । সকলে প্রাতঃনান 

। করিয়া শুদ্ধতত্ব হইয়া পরিষ্কৃত কৃঠরীতে 
আপিয়। বসিলাম । অমনি যেন শ্রদ্ধা আমা- 

দের হুদয়ে প্রবেশ করিল। সকলের মুখেই 

শ্রদ্ধার রেখ । আমি ভক্তিভাবে ঈশ্বরকে 
আহ্বান করিয়া কঠোপনিষদের শ্লোক 
ব্যাখ্যা করিলাম । এই আমার প্রথম 

ব্যাখ্যান।  বখন আমর! ব্রাঙ্ষলমাজ আঁধ- 

কার করিলাম তখন চিস্তা হুইল, সমাজে 
অধিক লোক কি করিয়া আসে। ক্রমে 

আমাদের যত্বে ঈশ্বরের প্রসাদে লোক 
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বাড়িতে লাগিল। কোন কার্ধ্যই বিধি- 
পূর্বক না করিলে তাহার কোন ফল হয় 

না। যাহাতে পৌত্তলিকতার পরিবর্তে 
ব্রন্মোপাসনা প্রবর্তিত হয় তাহার উদ্দেশে 
ব্রা্মধর্ম গ্রহণের একটা প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা 
করিলাম। ১৭৬৭ শকের পৌষ মাসের 
মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ করিয়! ব্রাঙ্ম 

হইলেন। তখন ব্রাঙ্গের সহিত ব্রান্ষের 

আশ্চর্য্য হৃদয়ের মিল ছিল ।৮ এই মিলন- 

ভূমি যে মহুধির প্রশস্ত হৃদয় তাহা সহজেই 
অ'মর! বুঝিতে পারি। ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধির 

জন্য ৬৭ শকের ৭ই পৌষে পল্তাঁর পর- 
পারে গোরিটার বাগানে ব্রাহ্মসম্মিলনের 

তিনি একী মেলা করেন। তথায় সকলকে . 

লইয়৷ উপাসনানন্দ এবং ভ্রাতৃপ্রেম উপ- 
ভোগ করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রথমেই 

তাহার মনে হইল,__“যদি বেদান্তপ্রতিপাছ্য 

্রাঙ্গধর্্ম প্রচার করিতে পারি তবে সমুদয় 

এক স্থানে বলিতেছেন,__পব্রাঙ্গলমাজে দে- ভারতের ধর্ম এক হইবে ।” ইহার পর 

বলিতেছেন,_-“আমার বেদ জাশিবার জন্য ূ 

বড়ই আগ্রহ হইল । কাশীতে বেদশিক্ষার । 
জন্য ছাত্র পাঠাইতে আমি মানস করিলাম।” 

স্বয়ং এই সময় কাশীতে গিয়া বহু অর্থ 

ব্যয় করিয়া! তথাকার পগ্ডিতদিগের মুখে 

মহধি বেদের ব্যাখ্যা এবং সামগান গুনিয়। 
ছিলেন। পরে বিশুদ্ধ ধন্মশাস্ত্র রচনার 

জন্য বহু পরিশ্রমে পুরাতন ধর্মশাস্ত্র নকল 

তিনি পাঠ করিয়াছিলেন । ঈশ্বরপ্রেরিত 
দিব্যজ্ঞানপ্রভাঁবে তাহার সত্য গ্রহণপূর্বক 

ভ্রমাংশ পরিহার করিয়াছেন। ইহাকে 

এক হিসাবে উপনিষদ্ধন্মের সংস্কর্তীও বলা 

যাইতে পারে। তথাপি খধিবাক্যে তাহার 
কি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা! বেদবেদান্তের 

আধ্যাত্মিক সার মন্দ তিনি যেমন আন্মাদ 

করিয়। থাকেন এমন অল্প লোকেই পারে । 
খধিবাক্য সংস্কৃত শ্লোক ও স্তোত্র পাঠের 

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব 

আমরা 
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সময় তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠে | উপনিষদ্ 

যে এমন সারগর্ড ব্রশ্মাজ্ঞানপুর্ণ তাহা! পূর্বে 
আমাদের মধ্যে কে জানিত ? 

(নীতিসাধন। ) 

পিতার আদেশ সত্বেও বেলগাছিয়ার 

বাগানে বাইনাচ মদ্যপান ইত্যাদি অপবিত্র 
আমোদে যোগ না দিয়া “তত্ববোধিনী” 

সভার কাধ্যে তিনি নিযুক্ত থাকেন, পর্ববত- 

বাসের সময় ভার্জ্জর রাণার গৃহে মদ্যমিশ্র 

ভোজে আহার করেন নাই, ইহ! দ্বারা 
মহধির নৈতিক নিষ্ঠার পরিচধ 

পাই। দান-ধন্মের ত কতই দৃষ্টান্ত প্রদ- 
শন করিয়াছেন । সৌজন্য ভদ্রেত। বিষয়ে ও 
দৃষ্টান্তস্থল। 

( সতানিষ্ঠা 1) 

যখন ইনি ঈশ্বরাদেশে নীত হুইয়৷ যাহ। 
সত্য বুঝিয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ 

করিয়া মিথ্য। ভ্রান্তি বর্জন করিয়াছেন। 

খিলাম যে, একটী নিভৃত গৃহে শরের 
অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত । যখন উষ্ট- 
ভীভেতে আছে যে, সকল জাতিই নির্বিব- 
শেষে একত্র হইয়া ব্রদ্ষোপালন! 'করিতে 

পারিবে তখন কাধ্যে ইহার বিপরীত দেখিয়া 

আমার মনে বড় আঘাত লাগিল। আমি 
প্রকাশ্যে বেদ পাঠের ব্যবস্থা করিয়া 

দিলাম ।৮ তদনম্তর বেদ অভ্রাস্ত নয় যখন 
বুবিলেন, তখন বলিলেন,_-“কম্মকাু- 

পোষক যে বেদ তাহ দ্বার ব্রন্ষোপাঁসন। 

প্রচারের আশ! একেবারে পরিত্যাগ 

করিতে হইল। এখন আমরা বেদসন্দযাসা 

গৃহস্থ হইলাম ।” সত্যপ্রাণ সত্যপ্রিষ হুইয়। 
অপূর্বৰ ব্রাহ্মধন্্ম গ্রন্থ তিনি প্রস্তুত করিয়া 

ছেন। ইহার স্বমধুর ব্যাখ্যান গুলি যেন 
তাহার আধ্যাত্মিক ধন্মজীবনের এক খানি 

স্থন্দর প্রেমচ্ছবি | 



( পরীক্ষায় অটল ) 

একদা বিদেশে সপরিবারে জলপথ 

ভ্রমণকালে যখন ঘোর তুফানে পতিত হন, 

ঠিক সেই সময় পিতৃবিয়োগ সংবাদ পাই- 
লেন। তৎসন্বন্ধে লিখিয়াছেন- -পিতৃবিয়োগে : 
পুত্রের ষেরূপ কঠোর তপস্যা পালন করিতে 
হয় তাহ! আমি সমুদায় করিয়া ছিলাম । 

আমার ছোট কাক রমানাথ ঠাকুর সতর্ক 

করিয়া দিলেন, “দেখে! ব্রহ্ম, ব্রহ্ম করে 

এ সময় কোন গোলমাল তুলিও ন!। দাদার 

বড় নাম!” এই সময় রাজ। রাধাকাস্ত 

দেবের সঙ্গেও দেখ। করিতে যান। “তিনিও 

বন্ধু ভাবে পরামর্শ দিলেন, শাস্ত্রে যেমন 

যেমন বিধান আছে সেই অনুসারে শ্রাদ্ধটী 
করিও |” 

বলিলেন, “আম ব্রাহ্ধধর্ম-ব্রত লইয়াছি, 
সে ব্রতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে 
পারিব না” অন্যত্র বর্ণিত আছে, “একে 

এই পিতৃবিয়োগ, তাহাতে লৌকিকতাতে 
সারা দিন পরিশ্রম ও কষ্ট, তাহার উপর 
এই আন্তরিক ধন্মযুদ্ধ |” শ্রাদ্ধের দিন 

উপস্থিত হইল । মহাসমারোহ ঘ্যাপার। 

পুরোহিত কুটন্ব সঙ্জনে সভা পরিপূর্ণ । 
তৎ্কালের কথ! এইরূপ বলিতেছেন, “আমি 
পৌন্তলিকতা-সং্রববর্জিত দানোৎসর্গের 
একটা মন্ত্র স্থির করিয়! দিয়! শ্রাদ্ধ স্থানের 
এক লীমান্তে যাইয়া দান সামগ্রী উৎসর্গ 

করিতে লাগিলাম। এই সকল গোল 

মিটিয়া গেলে মধ্যাহ্থের পর কঠোপনিষৎ 
পাঠ করিলাম |” এই ব্যাপারে মহ্র্ষির 
ব্রতনিষ্ঠার দৃঢ়তা কেমন প্রকাশ পাইয়াছে ! 
তিনি বলিয়াছেন, *জ্ৰাতি বন্ধুরা আমাকে 
ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরে। 

গ্রহণ করিলেন।” ধনী সম্ত্রান্ত পৌত্তলিক 
পরিবারে আছ্য শ্রাদ্ধের সমারোহের স্থলে 

তৎকালে একাকী তিনি কেবল ব্রহ্গাবলে 

তত্ববোধনী পত্রিকা ১৬ কঙ্জ ভা ' 

বলীয়ান হইয়া সত্যব্রত রক্ষা করিয়াছেন। 

যখন পৈতৃক সমস্ত বিষয় খণদায়ে বিক্রয় হই- 
বার আশঙ্কা হইল, তখন সাহস সহক-রে 
সত্যরক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন,*যদি অন্যান্য 
সম্পত্তি বিক্রয় করিরা খণ পরিশোধ ন! হয় 

তবে গ্রষ$ট সম্পত্তিও বিক্রয় করিতে হুইবে।” 
তৎপরের অবস্থা এইরূপ বলিয়াছেন,__ 

“চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী 
ঘোড়া সব নিলামে দিলাম, খাওয়। পর! 
খুব পরিমিত করিলাম, ঘরে থাকিয়! সন্যাসী 

হইলাম। কল্য কি খাইব কি পরিব, 

কিন্ব! এবাড়ী ছাঁড়িতে হইবে তাহার ভাবন৷ 
নাই। একেবারে নিক্ষাম হইলাম । এই 

. সময়ে আমি গভীর দর্শন শাস্ত্রের চিন্তায় 

তাহাকে মহর্ষি বিনয়ের সহিত নিমম্ন থাকিতাম 1১ এতাধিক সামজিক 

প্রতিবন্ধকতা, এবং বৈষয়িক প্রতিকূলতার 

এ এর ররর রা জগ 

মধ্যে ধর্ন্মজ্ঞান উপার্জনে, সাধনে এবং 
প্রচারে কি অভূতপূর্ব অনুরাগ মত্ততা! 
আমর এখানে দেখিতে পাই। বিষয়স্থখ 
অপেক্ষ। ব্রন্মানন্দ উপভোগ যে কত লোভের 
বিষয় তাহ মহর্ষি পুর্ণ যৌবন সময়েই অনু- 
ভব করিতে পারিয়াছিলেন। বিষয়ন্থখে 
মন তৃপ্তি কি মানে” এই বঙ্বীত তাহার 
মুখেই শোভ। পায়। 

(পর্বতে তপস্ক। |) 

বন উপবন, পর্বত প্রান্তর, নদী সমুদ্রের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং গ্বাভীর্যের মধ্যে 
স্বভাবের দেবতার আবির্ভাব এবং জীবস্ত 
প্রকাশ মহুষি যথেষ্ট সম্ভোগ করিয়াছেন। 
তিনি স্বভাবকবি এবং ভক্তকবির প্রেমানু- 
রঞ্জিত চক্ষে এই সকল দেখিয়া আনন্দে 
মস্গুল্ হুইতেন। তদ্বিষয়ক তাহার বর্ণন। 
পাঠে শুক্ধ হুদয়েও কবিত্বের সঞ্চার হয়। 
তদানীস্তন ব্রাহ্মদিগের কঠোর বিচারের 
ধর্পে, পারিবারিক অশান্তিতে যখন তাহার 
চিত্ত বিক্ষিণ্ত বিরক্ত হইল তখন মনে এই 
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ভাব আসিল,.--“আর আমি লোকদের সঙ্গে । আত্মরক্ষ। করিয়াছিলেন । পর্বতপ্র অবণে ও 

হো। হো! করিযু। বেড়ীইব না। একা গ্রচিত্ত 

হইয়! একান্তে তাহার কঠোর তপস্যা 
করিব। আমি বাড়ী হইতে চলিয়। যাইব, 
আর ফিরিব না। আত্মার মূল তত্ব কি, 
ইছার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম । হৃদয়ের 
উচ্ছবীসআোতে যে সকল সত্য ঈশ্বরপ্রসাদে 
আমার নিকট ভামিয়া আসিয়াছে তাহা 

জ্ঞানালোকে পরীক্ষা! করিতে এবং তাহার 

নিগুট় অর্থ সকল আবিষ্কার করিয়! তাহ। 
জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ় যত্ববান হুই- 
লাম।” 

তৎকালে রেলপথ ছিল না, অধিকন্ত . 

সিপাহিবিদ্রোহের সময়, সেই কালে মহর্ষি ' 
ডাকগাড়ীতে হাজার হাজার মাইল পথ 

ভ্রমণ করত উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবে চলিয়। 
যান। তখন হইতে শিমল! পর্বতে ৰৎ- 
সরাধিক কাল নিঃসঙ্গ ভাবে একাকী বাস 

করেন। এ অবস্থায় প্রকৃতির সৌন্দর্য 
দেখিয়। পরব্রহ্গে চিত্ত সমাধান করিবার জন্য 

অতি ছুর্গম স্থানেও তিনি গিয়াছিলেন। স্থুখে 
পালিত শরীরকে ইচ্ছাপূর্ববক তখন কতই 
কষ্ট দিয়াছেন! প্রাণের আশঙ্কাও করেন 
নাই। কিন্তু এত কষ্ট কিসের জন্য? 

মহোচ্চ জলপ্রপাতের নিম্নে, তুষারগ্রলিত 
হিম জলে অবগাহন করিয়া মনের আনন্দে 

ব্রদ্মানন্দ যাহা তিনি ভোগ করিয়াছেন, 

তাহার কথ শুনিলেও প্রাণ পুলকিত হুয়। 

শিমলার উত্তর প্রদেশ ভ্রমণের পর বলিতে- 
ছেন,_-«“এই বিংশতি দিবসের পর্ববত ভ্রমণে 

ঈশ্বর আমার শরীরকে আধিভৌতিক কত 

বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, আমার মনকে 
ধৈর্য্য ও সহিষুততা, বিবেক বৈরাগ্যের কত 
উচ্চ শিক্ষা দিলেন, তাহার সহবাসন্থথে 

আমার আত্মাকে কত পবিত্র উন্নত করি- 
লেন, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা আমার হদয়ে 
ধরল ন11৮--“আমি কম্বল জড়াইয়া, 

বিছানায় বসিয়া কল ভূলিয়া অর্ধেক রাত্রি 

কেবল আত্মার মূলে পরমাত্মাকে দেখিয়া 

আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত” । চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঙ্জন পূর্ববক অধ্যাত্ম 
তত্ব উপলব্ধির জন্য কি নহে? ক- 

ঠোর তপঃসাধনের এ দৃষ্টান্ত বর্তমান 
যুগে বিশেষ অনুকরণীয় বলিতে. হইবে । 
বিদ্রোহিতার বিভীষিকার সময় তিনি বিশ্বা- 
সের বীরত্ব এবং নিভাঁকতার যে নিদর্শন 
দেখাইয়াছেন তাহ। ভীরু বাঙ্গালীর পক্ষে 
অসম্ভব ব্যাপার । যখন চারিদিকে পলাও 
পলাও শব্দ, বাঙ্গালী বাবু দেওয়ালের চুণ 
দিয়া নাকে কপালে ফোটা! পরিয়! ত্রাহ্গণত্ 

প্রদর্শনে ব্যস্ত, তখন মহর্ষি শাস্ততাবে 

পর্য্যন্ত ব্রহ্মসঙ্গীত ও হাফেজের কবিত। গান 

করিতাম। দিনের বেলায় গভীর ব্রহ্ম- 

চিন্তায় মগ্ন থাঁকিতাম। প্রতিদিন "ছুই 
প্রহর পব্যন্ত আমি দৃঢ় আসনবদ্ধ হইয়! 
একাগ্র চিত্তে আত্মার মূল তত্বের আলো- 

চনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতাম । অব- 

শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, মূল 

তত্বের প্রামাণিকতা আর কাহারো উপরে 
নির্ভর করে না। তাহা আপনি আপনার 
প্রমাণ। তাহা। স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতু, ইহ! 

এক দিন কোন বনাকীর্ণ পার্বত্যপথে 

৷ তম্মনস্ক হইয়! বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবে 
বিভোর হুইয়া বহুদূর পর্্যস্ত চলিয়! যান। 
বাসায় ফিরিতে রাত্রি হইল, মনে তখন 
ভয় জন্মিল। তখনকার কথা এইরূপ 
বলিয়াছেন,--“ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার 

মনের কি এক গম্ভীর ভাব হুইল ৷ রোমা- 

ফিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের 
চক্ষু দেখিলাম ৷ সেই চক্ষুই সেই সঙ্কটে 
আমার নেতা হইল। যখনি কোন সঙ্কটে 
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পড়ি, তখনি ভীহার সেই দৃষ্টি দেখিতে 

পাই”। 
নদীর নিম্থগামী আোত দর্শনে যখন বাড়ী 

ফিরিবার আদেশ পাইলেন তখন পর্বত 

ছাড়িতে ইচ্ছা! ছিল না । কিন্তু সেই আদেশ 

তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল, তাহার 

তেজে বুক ধড়াশ ধড়াশ করিতে লাগিল । 
পরে যখন আদেশ পালনার্থ প্রস্তুত হুইয়া 

যান-বাহন সব আনিতে লাগিলেন তখন 

ক্রমে ক্রমে শরীর স্স্থ হইয়! উঠিল, হৃৎ- 
কম্প থামিল। 

তাহার জীবন যৌবনে যেমন ভগবল্লী- 
লার জীবস্ত প্রত্যক্ষ নিদর্শন সকল দেখ! 

য।য় তেমনি স্বৃত্যুর মধ্যেও দৃষ্ট হইয়াছে। 
চু'চুড়া বাসের সময় একদিন এমন হুইল 

যে এখন তখন ! যান! যান! সকলেই 
জীবনাশ! পরিত্যাগ করিয়। বসিয়া আছেন। 
স্বত্যুর সমস্ত লক্ষণই দেখ দিয়াছে । এমন 

সময় হঠাত বলিম্বা! উঠিলেন,__“এ কি 
শুনিলাম ! ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বর বলি- 
লেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি এযাত্র! রক্ষা 
পাইলে। তুমি এখনে! সম্পূর্ণূপে তো- 
মার গম্য স্থানের উপযুক্ত হও নাই, যখন 

তুমি সম্পূর্ণপে উপযুক্ত হইবে তখন 
তোমাকে তোমার গম্য স্থানে লইয়া যাইব” 

এবারকার এই যুমূর্ধ, অবস্থায় একদিন 

কম্পিত হস্তে বঙ্কিম অক্ষরে এইরূপ লিখিয়। 

দেন ১--“আমার শরীর এক্ষণে অন্য কর্তৃক 
যন্ত্রশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। 
আমার আত্ম! এক্ষণে সেই শান্তং শিব- 

মদ্বৈতং এর ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। 
এক্ষণে সংসারে কোন কষ্ট নাই, কোন 

শোক নাই। সকলই শান্তিময় দেখিতেছি । 

প্রধান আচার্ধ্য মহাশয়ের শব্দচিত্রিত চরি- 

ত্রের এই সর্ববাঙ্গসথন্দর ছবি, দেবগ্রী কেবল 
দেখিবার গুনিবার বিষয় নহে। তাহার 

তত্ববোধিনী পত্রিক! ১৩কধনা, ২ ভাগ 

অভিজ্ঞতার বিশ্বাবাক্য আমাদিগকে এক- 

দিকে যেমন আশ! ও উৎসাহ প্রদান করে, 
তেমনি লজ্জা দেয়, ভৎসন| করে । তাহার 

প্রদত্ত শিক্ষা! এবং দৃষ্টীস্ত আমাদের জীবন 
মরণের সম্বল হুইয়। রহিয়াছে । তথাপি হা 
আমর! তাহার এত যত্বে উপার্জিত পরম ধনে 

কেন বঞ্চিত রহিয়াছি? কেন তাহার মত 
উপাসনা এবং সাধনানুরাগ নিষ্ঠা ভক্তি 
আমাদের হইবে না? নিতান্তই আমর! 

কপাপাত্র যে-্বর্গের অমূল্য ধন হাতে পাই- 

মাও তত্প্রত্ি যত্ব করি না| হায় যে ত্রাঙ্গ- 

ধণ্ম এবং ব্রাঙ্মসমাজের জন্য এত ব্যাকুলত! 
উদ্যম, এত পরিশ্রম কষ্টবহন ত্যাগম্বথীকার 
এবং অর্থব্যয় তিনি করিলেন তাহার উন্নতি 
এবং শ্ীবৃদ্ধির জন্য আমরা কি করিতেছি ? 

আমব্র। কি কেবল বর্ধে বর্ষে মুখের কথায় 

তাহার জন্ম-উৎসব করিয়! নিশ্চিন্ত থাকিব ? 
যে প্রগাঢ় ভক্তি, অটল নিষ্ঠা এবং আগ্রহ 
ব্যাকুলতার সহিত ব্রহ্মপূজ। করিয়া, ব্রহ্ম- 
বলে বলী হইয়া তিনি ধর্মবীরের ন্যায় 
ভারতের পৌত্তলিকতা, বদ্ধমূল ভ্রান্তি কুসং- 
স্কার এবং আধুশিক 'সভ্যতার স্বেচ্ছাচারের 
প্রতিকূলে যুদ্ধ ঘোষণ! করিলেন,__জীবনের 
শেষ দিন পর্য্যস্ত যে জন্য এত তাহার চেষ্টা 

যত্ব, হায়! আমর! তাহার জন্য কি এক- 

বিন্দু রক্তও দান করিব না! মহধির বীর- 
পরাক্রম, অজেয় সাহস, ধৈর্য্য, বীর্য এবং 

নিঃস্বার্থ জীবন নবযুগের নবীন আর্ধ্যসম্তান- 
দিগকে তাহার পদচিহ অনুসরণের জন্য 

জাগ্রত করুক ! আমর! যেন তাহার পথের 

পথিক হুইয়া, পরব্রন্মের চরণে আত্মোৎসর্গ 
করিয়া সত্যের গৌরব ঘোষণা করিতে পারি। 
এই মহাপুরুষের পশ্চাতে যি অধিক দূরও 
অগ্রসর হইতে আমর! সক্ষম ন৷ হই, অন্ততঃ 

তাহার দৃষ্টান্ত অনুসারে পৌত্লিকতার 
পরিবর্তে গৃহপরিবারে নিত্যকর্শো এক অদি- 
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তীয় ব্রন্ধের ভউপাসন| কি প্রতিষিত করিতে 

পারিব না ধর্মভপহীন লোকভয়মূলক 

কপট পৌন্তলিকত। এবং জ্ঞানকৃত পাপের 

বিরুদ্ধে তাহার মত নির্ভয়ে অকপটে যদি 

আমর! দাঁড়াই, আর দৈনিক, পারিবারিক 

এবং সামাজিক যাবতীয় অনুষ্ঠানে যদি 
এক ব্রন্মের পূজ। প্রতিষ্ঠিত করি, তাহ! 
হইলেই মহধির প্রতি আমাদের বথার্থ কৃত- 

জ্তত। ভক্তি প্রেম প্রকাশ পাইবে, তভিন্ন 
আমরা তাহার নিকট কপট শ্রদ্ধা 

ভক্তি জানাইয়া আরও ঘোরতর অপরাধী 

হঈ্টব। তিনি কি আমাদের গুটিকতক 

মৌখিক মিঝ্ট কথার ভিখারী £ অপৌন- 

লিক অকপট সরল সত্যপ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ 
হইলেই তাহাকে ভক্তি করা হয়, তাহাই 

তিনি কেবল চান। এস আমর। অমিশ্র 

ত্রম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ এবং একটী সাধকদল হইয়! 
অনন্তধামে গমনোন্মুখ তাহার আত্মার তুষ্ট 
বিধান করি। 

হে দয়াময় পিতা, তুমি পতিত ভারতের 

জন্য, ব্রাঙ্মনমীজের জন্য ধাহার জীবনকে 

এমন স্থৃন্দর কারয়। সাজাইলে তাহার ভাব 

স্বভাব যেন তোমার প্রধাদ্দে আমরা নিজস্ব 

এবং আল্মস্থ কনিয়। লই। ভাবা ও বন্তমান 

ব্রাং্মবংশের চরিত্রে ভুমি এই পাবত্র দেব- 

চারত্রকে অনু প্রবিক্ট করিয়। দেও যেন তাহার 

এই অমর জাবনকে আমর! বংশপরম্পর। (নিজ 

নিজ জাবনে জাগাইয্া। রাখিতে পার । এক 

মহুধি-জীবনকে তুমি ক্ষুদ্রাকারে শত শত 

মৃহাঁবজীবন প্রস্তুত করিয়া দাও। জর! ব্যাধ 

মৃত্যুর ঘোর অন্ধকারের ভিতরে এই অমর 

প্রশান্ত দেবাত্মর স্বর্গীয় শোভা তুমি এখনে। 
আমাদের চর্ম চক্ষের সম্মুখে দেখাইতেছ, 
এবং কালের ব্যবধান ভেদ করিয়া,ভবিন্যতে 

ইহা। তুমি বিশ্বাসচক্ষুর সম্মুখে চিরদিনই 
দেখাইবে, কিন্তু আমরা নিতাষ্ত মূঢ় যে 

মন্মহযিদেবের জম্ম খসব ৪৩ 

এখনো পর্যন্ত ইঙ্থার যথার্থ মূল্য বুঝিতে 
পারিতেছি না। দয়াল পিতা) আশীর্ববাদ 
কর যেন আমাদের দৈনিক ধন্ম জীবনে 

তোমার এই প্রিয় সন্তান স্থমধুর ব্রক্ষো- 
পাঁসনা,__ব্রতনিষ্ঠ।,_ জনসেবা এবং গভীর 

ধ্যান ও ব্রন্মানন্দের আকারে চির দিন 

জীবিত থাকেন। ভগ্র্দেহবাসী আত্মার 

উপর তুমি নিবত শান্তি আনন্দ বর্ণ কর। 

তিনি রোগ বন্ত্রণার মধ্যেও তোমার প্রসন্ন 

মুখ দর্শনে নিত্যতৃপ্ডি সমন্তোগ করুন ! জীবন 

মরণে, ইহ পরকালে তোমারই জয়! 

জয়! জয়! তোমারই জয়। 

ব্রহ্মক্পাহি কেবলং ।« 

পরে শ্রদ্ধাম্পদ আপ্রিয়নাথ শাস্ত্র 
শিল্বোদ্ধৃত বিষয়টা পাঠ করিলেন। 

[ শঅগ্ভকার অক্টাশীতি সান্বংসরিক 
জন্মেৎ্মবে আমি আর কি বলিব। পুজ্য- 
পাদ গরুদেবের জাবনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভম 
২সাহ ভগ্ন হইয়া আমিতেছে_-জীবনের 

আদর্শ, ধন্মপথের নেতা, শরার মন ও জাব। 
আবার একমাত্র কাগুরা যিনি তাহার পুন- 
জন্মোৎসব দিনে আর তাহাকে আমাদের 
মধ্যে সশরারে পাইব কি না জানি ন', 
কিন্ত তিনি এ আশ্বণ দিয়াছেন ঘে “আম 

তোমাকে হস্তে ধারণ কারর়। পরলোকে 

উখান কাঁপব |” যি কন্ধেন্ কোন কল 
থাকে, যাঁদ পুণ্যের কিছু পুরককার থাকে, 
অহেছকী ভাঙ্গন ও একান্ত অন্ুরাথের 
কোন বিনিময় থাকে তবে বনে সদ্ওঞের 
সঙ্গ ও তাহার করুণা-কণিকার পাপুই 

তাহ। | সকল গুরুই শিষ্য ও আশ্রতবর্গকে 

এখানে পরিত্যাগ করিয়া পুণথ্যধামে চাঁপিয়। 

যান। কিন্ত যে গুরু ইহলোৌকের পর 

পরলোকেও সঙ্গে কারয়। শহ্য়। যাইবার 

আশ্বাস দেন তাহার তুলনা কোথায়? 



866 

মৃত্যুর পর শরীর এখানে পড়িয়া থাকিবে, 
কিন্তু গুরুর পবিত্র জ্যোতির্দয় আত্মার 

সঙ্গে সঙ্গে লোকলোকাস্তর ভেদ করিয়া 

যদি শিষ্যাত্মাও সেই পরম ব্রক্গানন্দ- 
পদে উপস্থিত হইয়া অস্বত ভোগ করিতে 
অবসর পায়, তবে সেই গুরুভক্তকে 
সৌভাগ্যবান মনে করি এবং সেই গুরুই এ 
জগতে ধন্য | স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ভাবে 
ধশ্মসাধন উত্তম উপায় সন্দেহ নাই, কিন্তু 
গুরুভক্তি, গুরুর জ্ঞান-জ্যোতিতে হৃদয়কে 
জ্যোতি্বান্ রাখা তাহার সকল বিধিনিষেধ 
অক্ষুঞ্জ ভাবে পালন করায় যে আত্মপ্রসাদ 
লাভ হয়, জগতে তাহার তুলন। নাই। 
প্রাচীন কালের আরণ্যক ধধষির আশ্রম 
হইতে এখনকার মঠ চতুষ্পাঠী পর্য্যস্ত 
কল স্থানেই গুরুভক্তির নিদর্শন দীপ্যমান 
রহিয়াছে । তবে আমরা কি গুরুভক্তি 
পরিত্যাগ করিব ? যখন জড়বাদ, সাকার- 
ঘাম এবং ঘনুবাদ ভারতের নির্মল ব্রচ্গ- 

জ্ঞানকে আচ্ছন্ম করিয়া বিষাদ জানয়ন 
করিয়াছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছাত্ডে যে মহুষি 
দেবেন্দ্রনাথ অগ্ভকার পুণ্য দিনে জম্ম পরি- 
গ্রহ করিয়া সেই অন্ধকার দূর করিবার 
মানসে ভারতকে ব্রহ্গনাম গুনাইলেন এবং 

সেই দিনের স্মৃতি হৃদয়ে হৃদয়ে জাগ্রৎ 
রাখিবার জন্য যখন আমর! অগ্য ঈশ্বরের 
উপাসনা করিয়ু। ধন্য হইতোঁছ, তখন সেই 
গুরুতক্তিও হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখিবার জন্তা 

্রঙ্থজ্ঞ সন্গ্যাসী হুন্দর দাসের ভত্যচ্ছাসের 
সঙ্গে উচ্ছাস মিশাইযা আমরাও বলিব 
৫য-- 

“তে। চরণ তুম্হারা, প্রাণ ছামারা 
তারণহারা, ভঘপোতং। | 

জে! গহে বিচারা, লগে না নায় . 
বিনশ্রমপারা, সে! হোতং। 

তত্তববোধিনী পত্রিকা ১৩খর, ₹ ত।গ 

সব মিটে আধার! হোই উজারা, 
নিশ্মলসারা হৃখরাশী । | 

_ দেবেন্দ্র গুরু আয়া, শব্দ শুনায়! 

ব্রশ্মবাতায়া, অবিনাশী |” 

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র 
দত্ত, নগেক্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অ- 
নেকে মহুধি দেবের জন্মোৎসব স্বস্ব বক্তব্য 
ব্যক্ত করিলে কএকটী সঙ্গীত হুইয়। সভা- 
ভঙ্গ হয়। 

সঙ্গীত। 
ইমন ভূপালি। 

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে 
জীবন সমর্পণ, 

ওরে দীন, তুই কর জোড় করি 
কর তাহ! দরশন ! 

মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি 
বহিয়া যেতেছে অত লহ্রী, 
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া, লহরে 

শুভাশীষ বরিষণ ! 

০৮, মাথায় এসে! 

চারিদিকে তীর শাস্তিসাগর 

স্থির হয়ে আছে ভরি চরাচর, 
ক্ষণকালতরে দাড়াওরে তীরে, 

শান্ত কররে মন। 

মহর্ষি দ্বেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে 
উপাধ্যায় শ্রীগৌরগোবিল্দ রায় যে শ্লোক 
রচনা! করিয়া বিতরণ করেন তাহা এই-_ 
 শ্ীমন্মহষি-দেবেন্দ্রনাথ-ঠাকুর- 

| মহোদয়করকমলে_-" 

ব্যাখ্যান্ধকারগরস্তানাং ধ্যান্কাপনয়নার ঘৎ। 
_ ভরাশীরীশ 'বিতত। সিদ্ধি্াসীরদোহত্ব তে ॥ 



আধা ১৮২৬ 

* ব্রদ্াহ্মন্মীতি সুহূন্থতেত্ত,ং শ্রত্ব! পুরানীং সুছ্রাপবাণীন্। 

ুগুগ্ায়! শঙ্করতো বিভৃঞ্কে! নিবৃত্ত এতদ্যতনোদহো! শম্॥ 
সর্বাভীতং সর্বগতং সর্বাস্তর্ভাবকং পুনঃ 

ব্রহ্ধাধিগন্তকা মান্তুগ্রহায় সংগ্রহস্তব ॥ 

সর্বেধাং বুদ্ধিবৃত্তীনাং ভগবৎ প্রেরণাগ্রহে। 
যত্বঃ কল্যাণকামস্য ধিনোতি হ্ৃদয়ানি নঃ ॥ 
“তজ্জলানিতি'বাক্যস্য সদর্থ; প্রত্যভাদ্বদি। 
তয়ৈবেতি কৃতজ্ঞোহয়ং জগম্ব,ন্ষেতি বাদভিদ্। 
“সর্ধানুতূরয়মাত্মা! ব্রহ্গেতি ত্রিতয়স্য চ। 

্রহ্গপ্রক্কতিজীবানাং যোগেনৈক্যং তনোতি হি ॥ 
“রূপং রূপং প্রতিরূপে। বহিশ্চে'ত্যনয়৷ পুনঃ । 

নিয়ম্যেন নিরত্শ্চ সম্বন্ধোহ্দর্শি সাম্প্রতম্ ॥ 

প্রেরণাপ্রেরণেহম্মাকং হৃদয়ে কামনা তব। 

ধৈষ! তস্যাঃ ফলঞ্চাতৃিত্যর্থগ্রহণং খলু ॥ 

“ঘদেবেহ তদমুত্র বদমুত্র তদন্িহ।+ 
বৈদান্তিকগতেছ'বোধ্যতাং যেয়ং হরত্যসৌ ॥ 
কথং ত্বন্মতসাদৃষ্তং বিভর্তি শ্বসিতং বিভোঃ। 
প্রতিপাদয়িতুং তত্ব, যাচে জন্মদিনে তব ॥ 
সর্ষেষামুপরি প্রকামণ্ডভধামাশাম্মহে চাশিষং 

ত্বততস্তব্ববুভূৎস্থসৌখ্যজননং স্বজজন্মবৃত্তং পুনঃ । 
ঘোরধ্বাস্তবৃতে বিচিতকরণে সংসারমার্গে ভূশং 

ভূয়াদ্দীপশিখালিরালয়মহো ধন্ত! জনুস্তে ভুৰি ॥ ইতিস্প” ! 

তক্ত/াপহারঃ 

চিরাশীর্বাদভাজনস্য 

শ্ীগৌরগোবিন্দরায়স্ত | 

ধর্ম ও সংস্কার । 

অর্ধ শতাব্দীর উপর অতীত হুইয়া গেল, 
পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার অব্যবহিত ফলে 

এদেশে ধর্ম লইয়। তুমুল আন্দোলনের সূচন! 
হইয়াছে । কালব্যাপী অনাড়তার উপরে 
যখনই সচলতান্ন আোত বছিতে থাকে, 

প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন সম্বন্ধে যখনই 
স্বাধীন চিন্তার উদ্মেষ হয়, তখন এক . দুর্্য 
অধীরতা আগিয়া মনুষ্যকে বিপথগামী 

করিবার চেক! করে, স্থিরচিত্তা ও ভবিষ্যৎ 
দৃষ্টি তিরোহিত হইবার উপক্রম হয়। 

ভিনিই প্রকৃত সংক্কারক যিনি নিজে 

ধর্ম ও সংস্কার 6৫ 

সময়ের অতীত হুইয়াও দেশ কালের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া, ওজন্ষিনী গ্রতিভাবলে, জন- 
সাধারণকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে 

পারেন, অত্যুজ্ল পরিণাম-দৃষ্টির প্রভাবে, 
লোকের কল্যাণ ভাবিয়া, গতি মুক্তির পথ 
সকলের সম্মুখে অনাবৃত করিয়া দিতে 

পারেন, আত্মার অন্ন পরমাত্মাকে দেখাইয়া 
দিয়া, সাধন ও তপস্যার পথে সকলকে পরি- 

চালিত করিতে শিক্ষা দেন। কিন্ত এই 
ংস্কার-কার্য সকল দেশে একই ভাবে 

সাধিত হয় না। আরবের ভ্বলস্ত মরুভূমির 

মধ্যে, দানবপ্রকৃতি দস্থ্যগণের অন্তরে শাস্তির 

বীজ রোপণ করিবার জন্য মহুম্মদকে তরবা- 
রির সাহায্য লইতে হইয়াছিল, কোথাও 

যুক্তি-তর্কে কোথাও ব৷ প্রচুর শোগণিতপাত- 
রূপ মন্ত্রেধিবলে অসভ্য বর্বর জাতির 
হৃদয়কে কোমল করিতে হুইয়াছিল। 

যখন আবার সমগ্র ইউরোপ অমানি- 

শার অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রেতপুজা জড়- 

পুজ। বৃক্ষপূজা লইয়া সকলে ব্যতিব্যস্ত, 
অধ্যাত্মজীবনের চেতন! প্রায় বিলুণ্ড, এমন 
সময়ে এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে বিশুখ্রীষ 
জন্মগ্রহণ করিয়। আপনার জীবনের সৌগন্ধে 
চারিদিক আমোদিত করিম্াছিলেন। কয়েক 

বৎসরমাত্র প্রচার কার্য্যে বিব্রত থাকিয়! 

শ্রান্তদেহ চক্ররীর কুচক্রে শক্রর নির্মম 

আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু 
তিনি যেধর্ম্দের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা 
হইতে সমুদয় ইউরোপ জীবন ও আলোক 
লাভ করিল। 

মুসলমান ও শ্রীষধর্্ম বাহিরের অন্তরাননে 
অনেফ পরিমাণে অনাহত থাকিম্। ক্রমাগত 

প্রসার লাত করিয়াছে, ভক্তগণ বাইবেল ও 

কোরাণের প্রতি ছত্রে বিশ্বাম করিতে শিক্ষ 
গ্ইয়াছে। তত্তৎ ধর্মের ভিতরে সম্প্র- 

দায়ের হত্তি হুইয়াছে রটে, কিন্ত ভাহাতে 



৪৩ 

মুলে বিশেষ মারাত্মক মতভেদ স্পর্শ করে 

নাই, লুখার প্রমুখ ছুই চারজনের ঘত্বচেষ্টায় 
ুদ্রায্ত্রের প্রভাবে এবং আরব ও পারস্য 
ধর্মের প্রতি ঘাধারণের এঁকান্তিক নিষ্ঠ। ও 
আলোচনা নিবন্ধন শাস্সলিখিত ধন্ম বড় 

মলিন হইয়। যাইতে পারে নাই, ভক্তগণকে 

বড় দিশাহারা হইতে হয় নাই। কেমন 
করিয়াই ব। হইবে । ছুই বা সাদ্ধ সহস্র 

বৎসরের অধিক কিছু এই ছুই ধর্ট্ের 
পরমায়ু নহে । একে ত ধর্মমত ছুই এক 
খানি পুস্তকে নিবদ্ধ, তাহার উপরে প্রামাণ্য 
ধর্্মপুস্তকের সংখ্যাও বড় অধিক নহে। 
এরূপ অবস্থায় বিশ্বান ও আচরণে, ধর্ম 

মতে ও লোঁকাচারে কতই বা পার্থক্য 

দড়াইতে পারে । বিশেষত? গত অর্ধ- 

কেন, মুসলম।ন সাত্াজ্যেও সাহিত্য বিচ্ছান 
ইতিহাস অঙ্কশান্ত্র ধর্্দ ও নীতি আগ্র- 
হের সহিত. অনুশীলিত হইযবা প্রহুরীরূপে 
জন-সাধারণের জ্ঞানবুদ্ধিকে সক্কীর্ণত। হইতে 

যেরূপ রক্ষা করিয়াছে, তাহাতে অন্ধমত 

অন্ধরিশ্বাস শাস্ত্রের গণ্তী ছাড়িয়া নিতান্ত । 
অধিক.দূর যাইতে পারে নাই। এ সকল 
স্থানে পরাধীনতার কঠোরতা, রাজবিপ্নব, 
বিধস্মাদিগের পাশব বল কখনই স্বীয় স্বায় 

প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। 

এদেশের ন্যায় সৌর-গাণপত্য শাক্ত-বৈষঞ্ব ৃ 

প্রভৃতি সম্প্রদায়গত গৃহবিবাদের সুচনা 
না হওয়ায় পরম্পরকে পরম্পরের বিরুদ্ধে 
আল্মরক্ষ। করিবার বড় আয়াস পাইতে হয় 

নাই। 
কিন্ত একবার এ সকল দেশের সহিত 

এ দেশের ভুলন। করিয়। দেখ, দেখিবে 

হিমালয়নলম!ন এাচীন বেদ. উপনিষদ ইতি- 

হাসের . অতীত যুগ অধিকার করিয়! 
রহিয়াছে । নৌদ্ধর্ম্ের অস্যর্থান উন্নতি ও 

ধরিয়া কেবলমাত্র ইউরোপে : 

তত্ববোধনী পত্রিক। 

ৃ 

পেশ শর 

১৬ ক্স ২ তি, 

নির্বাসন তংপরবন্তী সহমত বংসরের 
অধিক কাল ব্যাপিয়। রহিয়াছে । পুরাণ- 
তন্ত্রের অভ্যুদয় আরও প্রায় অন্ধ সহজ 

সর ধরিয়। অতীতের সহিত বর্তমানের 

যোগ রক্ষা করিবার প্রযম পাইতেছে। 

বাইবেল ও কোরাণের কথা কি বলি- 

তেছ, এ দেশের স্বপ্রকাণ্ড প্রামাণ্য 

গ্রস্থ কয়েকখানি যৌবনকাল হইতে পাঠ 
করিতে আরস্ত কর, বার্ধক্য আপিয়। পৌ- 

ছিবে তথাপি পাঠপমাপনের বিলম্ব রহিবে । 
এদেশে কত সংস্কার কাধ্য হইয়া গিয়াছে, 

কিন্ত বুদ্ধ শঙ্কর ও চৈতন্য প্রভৃতি দুই 
চারিজন ভিন্ন বড় আর অন্য সংস্করকের নাম 

মিলিবে না। গ্রন্থ পাইবে কিন্ত গ্রস্থকা- 
রের নামের সন্ধান পাইবে না। কি আশ্চর্য্য 

তাহাদের ভাব! কি সমুন্নত তাঁহাদের হৃদয়! 
তাহার! ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়! কার্য করি- 

তেন, ঘশোমানের প্রত্যাশ! তাহাদিগকে 
স্পর্শ করিতেও পারিত না। 

যখন বৌদ্ধধর্মের .প্লীবনে হিমালয় 
হইতে কুমারিক। আপ্লাবিত, তখন কে 
ভাবিয়াছিল যে একদিন সে ধন্ম নির্বাসিত 

হইবে । কিন্ত নিষ্বতি কে খণ্ডন করিবে! 

বেদবিদ্বেধী শুন্যবাদী কৌদ্ধধন্ম জাপান 
তির্বত ব্রহ্ম ও চীনে স্থান পাইল । পৃথিবীর 
আধকাংশ লোক তাহার দেবা আরম্ভ 

করিল। কিন্তু ভারতে বেদনিন্দ। সঙ 

হইল না। হিন্দ্ুজাতির আস্তিক্য বুদ্ধি 

শুন্যবাদ গ্রহণ করিল না। বৌদ্ধধশ্মের 

সীরাংশ ইতিপুর্যবেই হিন্দুধন্মের সহিত 

মিলিয়। গিয়াছিল। ছায়। যাহ! অবশিষ্ট ছিল, 
পরবন্তা সময়ে শঙ্করের ক্ষমতাবলে তাহাও 
লোপ পাইল। 

বৌদ্ধধর্মের পূর্ব হইতেই আধ্যাবর্ত ও 

্রহ্মাবর্ভের জঙ্কীর্ণ পরিধি সমগ্র আত্্য- 

ভ্াতিকে ধারণ করিয়। রাখিতে পারে নাই; 
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সে জাতি ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষ ছাইয়! 
ফেলিয়াছিল। আর্্যঙ্জাতির ভিতরে সকলে 
কিছু সমান ভাবে পরবর্তী সময়ে ধর্শচর্চচা 
ধর্মানুষ্ঠান রক্ষা ও পালন করিতে পারে 
নাই। কালক্রমে অধিকার ভেদ দড়াইল। 
অর্ধধিকারভেদে বিভিন্ন শান্ত্ররচনার আবশ্যক 
অনিবার্ধ্য হইল। জনসমাজের ভিতরে 
ধর্মকে কোন না কোন ভাবে প্রতিঠিত 
করিবার জন্য,বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
খর্ব করিয়া দিবার জন্য পুরাণতন্ত্রের স্থণ্তি 
আরম্ভ হইল । বেদ উপনিষদের উন্নত সত্য 
কল্পনার আবরণে আবৃত হইয়া কবিত্বের 
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হুইয়। পুরাণ-তন্ত্রে 
স্থান পাইল। জ্ঞান ও বুদ্ধি রাজবিপ্লব ও 

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অধিকন্ত নানা 
ধর্্মবিপ্লবের ভিতরে থাকিয়৷ পূর্ব হইতে 
আন হইয়। আসতে ছিল। এই সময় 
হইতে পুরাণের কাহিনী তন্ত্রের ক্রিয়া- 
কাণ্ড জন-সাধারণের ছুর্ববল মস্তিষ্কের 
পক্ষে উপযোগী হইয়! দাড়াইল। 

এইরূপে যখন নান! বিপ্লবে নিপতিত 
হইয়! ভারতের ত্রহ্মজ্ঞান পুরাণতন্ত্রে আশ্রয় 
লইয়াছিল, জ্ঞানালোচনার পথ অনেকট। 
রুদ্ধ হইয়! গিয়াছিল, তখন ঈশ্বরের প্রসাদে 
ভারতের সৌভাগ্যাকাশে আবার নূতন 
সুর্য সমুদিত হইল। ইংরাজের রাক্তত্ব 
এদেশে বদ্ধমূল হইয়! শান্তি স্থাপিত করিল। 
ত্বীষ্উধর্মজাত প্রভাবে বাধ্য হুইয়! স্বাধীন 
ভাবে চিস্তা করিবার অবলর হুইল । সুন্ষ- 
দর্শী বঙ্গের ছুই এক জন ধর্্মবীর প্রাচীন 
ও আধুনিক ধর্ম্ম-পুস্তক উদঘাটন করিয়া 
দেখিলেন যে বেদ উপনিষদের সহিত 
প্রচলিত মতের পার্থক্য দীড়াইয়াছে। 
বেদ উপনিষদের সমুজ্জল সত্যের নিকষে 
পুরাণতন্ত্রের প্রচলিত অনুষ্ঠানে কলঙ্কের 
রেখ! আপন! হইতে" বাহির হইয়া পাড়িল। 

সময়ের আহ্বানে নাস্তিকতার সম্ভাবনা 
ও বৌদ্ধধর্মের প্রবল আক্রমণ হুইতে রক্ষা 
করিবার জন্য যে পৌরাণিক মত ও 
তান্ত্রিক ধর্শের স্থ্টি হইয়াছিল, এই যুগান্তরে 
বসিয়া তাহাদের উপযোগিতা বা অনুপ- 
যোগিতা সম্বন্ধে সমালোচনা করা সহজ 
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নছে। তবে আমর! এইমাত্র বলিতে পারি 
যে বিভিন্ন সময়ের জন্য দেশকালপাত্র 
বুঝিয়া বিভিন্ন ধর্মের প্রয়োজন হইতে 
পারে ; কিন্তু জ্ঞানোম্নত সময়ে জ্ঞান যুক্তি 
ও সত্যের সহিত ধর্মের সর্বতোভাবে সাম- 
ঞঈস্য রক্ষা করিতে না পারিলে অপ্রতি- 
বিধেয় সর্বগ্রামী নাস্তিকতা যে জাগিয়। 
উঠে তদ্ধিষয়ে অণুমাব্র সন্দেহ নাই। এই 
ভুলক্ষণের পূর্ববসূচনা দেখিয়াই ব্রাহ্মসমাজ 
বেদ উপনিষদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিতেছেন," প্রচ্ছন্ন সত্যের উপরে যে 
আবর্জনা রাশি নিপতিত হইয়াছে তাহা! 
বিদুরিত করিবার চেষ্ট পাইতেছেন। 
যেখান হইতে পুরাণ তন্ত্রের উৎপত্তি সেই 
মহাদ্রমের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য 
সকলকে উপদেশ দিতেছেন। আমা- 
দিগকে একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে হইবে, 
ইহা কিছু পুরাণ তন্ত্রের নিকট নূতন কথ।! 
নহে। প্রচলিত ধন্মের বৃথা নিন্দাবাদে 
ক্ষার কাধ্য সাধিত হয় না, তাহাতে 

সংস্কারকের ক্ষীণকণ্খ বাহিরের দারুণ 
কোলাহলে ডবিযা যায। উত্তেজিত 
শ্রোত। দুরে পলায়ন করে। অপরকে 
শিক্ষ। দিবার সময়ে, যদি শিষ্ের প্রতি 
গুরুর আচরণে,পিতার দৃঢ়তা ও মাতার মমতা 
অবতীর্ণ ন! হয়, তাহ! হইলে তিনি যেমন 
কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না, তেমনি 
ধর্শপ্রচার কার্য্যে যদ্দি প্রচারকের জ্ঞানের 
প্রাচ্যের সঙ্গে বিশ্বাসের দৃঢ়ত। প্রাচীনত্ব 
ও দেশীয় ভাবের উপরে মমতা ন। 
প্রকাশ পায়, তবে তিনি কিছুতেই সিদ্ধি- 
লাভ করিতে পারেন না। এই সত্যটি 
স্মরণ রাখিয়া আমাদিগকে কাধ্য করিতে 
হইবে। শান্তম্বরূপ পরমেশ্বর আমাদিগের 
সকলকে অধীরত। ও শুন্য অতমান হইতে 
রক্ষা করুন। 

এপিক্টেটাসের উপদেশ । 
আত্মেক্সতির তিনটি ধাপ। 

* ১1 তত্বজ্ঞান তিনভাগে বিভক্ত । 
ধিনি জ্ঞানী ও সাধু হইতে ইচ্ছা করেন, এই 
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তিন (বিভাগেই তার সাধনা ও অভ্যাস কর! 
আবশ্যক । 

বিষয়ের অনুসরণ ও বিষয়ের পরিবর্জজন 
এই প্রথম বিভাগের বিষয়। যাহা আমি 
চাই তাহা! যেন পাই, যাহা চাহি না তাহার 
মধ্যে গিয়। না পড়ি_ইহাই আমাদের 
চেষ্টা। 

নিজ মনের বাসনা ও বিদ্বেষ-_ইহাই 
দ্বিতীয় বিভাগের বিষয় । বাসন! বিদ্বেষের 
বশবর্তাঁ না হইয়া, যাহা মনুষ্যোচিত--েই 
কাধ্যে সতর্কতা, হ্বশ্ঙ্খথলা ও বিবেচন! 
সহকারে অগ্রসর হইতে হইবে । দিগ্বিদিক 
জ্ঞানশূন্য হইয়া! কোন কার্য করিবেক ন|। 
ইহাই চারিত্র্য । 

তৃতীয় বিভাগটি এই:-”যাহাতে বিভ্রম 
উপস্থিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হইবে। 
মকল বিষয় তলাইয়৷ দেখিতে চেষ্ট। করিবে। 
বাহ আকারে ভুলিবে না ।__ইহাই বিবেক- 
বুদ্ধি। 

প্রথম কথা £- কোন প্রিষ বস্তু অর্জন 
কিম্ব। কোন অশ্প্িম্ব বস্ত বর্ধন করিতে না 
খারিলে তাহা হইতেই আমাদের স্থুখছুঃংখ 
উৎপন্ন হয়। বিষয়টি অতীব গুরুতর । 
ইচ্ছা হইতেই আমাদের যত কিছু উদ্বেগ 
শাস্তি, দুঃখ দুর্দশ।১ শোক-সম্তাপ, রিরহ 
বিলাপ । এই স্থলে, রিপুর বশবর্তী হইয়। 
আমর। বিবেকের বাণী শুনিতে পাই না। 

দ্বিতীয় কথ। $__যাহ। কিছু মনুষ্যোচিত, 
তাহাই আমাদের করিতে হইবে। তাই 
বলিয়া, পাষাণমূর্তির ন্যায় হদয়-শূন্য হুইয়। 
থাকিতে হইবে না। ঈশ্বরাধীন জীবের 
যাহা কর্তব্য, পুত্রের যাহ কর্তব্য, পিতার 
যাহা। কর্তব্য, নাগরিকের যাহা কর্তব্য,__ 
এ সমস্তই আমাদের পালন করিতে হুইবে। 

স্বাভারিক অথবা অর্জিত যে-কোন সম্বন্ধ- 
বন্ধনে আমরা পরস্পরের সহিত জারছ 
হ্ইয়। আছি, সেই সকল সম্বন্ধগুলি আমা- 

দিকে সত্ব রক্ষ। করিতে হুইবে। 
তত্বজ্ছানে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে তবে 

মরা তৃতীয় বিভাগের অধিকারের মধ্যে 

আসিয়া! পড়ি ।' অন্য ছই বিভাগের .কাজ, 
কিরপে ঘ্বরক্ষিত হুইতে পারে, কিরূপ 

তত্ববে [ধিনী পত্রিক! 
যন 
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অবাধে থে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহারই, 
উপদেশ এই তৃতীয় বিভাগের বিষয়। তাহার 
স্থুল মর্দ্দটি এইঃ-_ কোন বস্তু আমরা বিন! 
পরীক্ষায় গ্রহণ করিব না। বিনা-পরীক্ষায় 
কোন স্থরাও গ্রহণ করিব না--কোন 
বাসনার প্ররোচনাকেও মনে স্থান দিব না। 
ৰা বলিতে পারেন, ইহ আমাদের সাধ্যা- 

| 
দেখিতে পাই, আজকালের তত্বন্গানীর! 

উপরোক্ত ছুই বিভাগকে ছাড়িয়া এই তৃতীয় 
বিভাগটি লইয়াই ব্যাপৃত। ইহা লইয়াই 
তাহাদের যতকিছু' তর্কবিতক বাদবিতগ্া, 
সিদ্ধান্তস্থাপন, ও হেত্বাভাস-প্রদর্শন হুইয়। 

থাকে। তীঙ্থারা বলেন, সিদ্ধান্ত-নিরয়ের 
সময়, সতর্কতার সহিত আপনাকে বিভ্রম 
হুইতে রক্ষা করিবে । কিন্তু কে আপনাকে 
বিভ্রম হইতে রক্ষা করিবে? যেব্যক্তি 
জ্ঞানী ও সাধু সেই আপনাকে বিভ্রম হইতে 
রক্ষা করিবে--না, আর কেহ? 

২। তবে কি,বিভ্রম হইতে আপনাকে 
রঙ্গ! রুরা-এই কাজটুকুই তোমাদের 
এখন করিতে বাকি ? আর সমস্ত কাজই 
তোমাদের হইয়া গিয়াছে? তোমর! অর্থে 
আর প্রলুব্ধ হও ন। ? কোন হ্ন্দরী রমণীকে 
দেখিয়। তোমর। (বিচলিত হও ন। ? তোমার 
কোন প্রতিবেশী উত্তরাধিকার-সূত্রে কোন 
সম্পত্তিলাভ করিলে তোমার ঈর্ষা হয় না ? 
সংক্ষেপেঃ__আর কিছু তোমাদের করিতে 
বাকি নাই, এখন কেবল, যাহা সাধন। 
করিয়া পাইযাছ, তাহাই ম্থদৃঢ় করাই. 
তোমাদের একমাত্র প্রয়োজন ? 

হতভাগ্য ! এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই 
মে তুমি ভীত ও উদ্ঘিগ্ন হইতেছ, পাছে কেহ 
তোমাকে অবজ্ঞ। করে-_ সেইজন্য তুমি জা- 
বিতে উৎম্থবক হুইয়াছ, তোমার সম্বন্ধে কে 
কি-কথ। বলিতেছে। আজকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
তত্বজ্জানী কে ?1--এই কথ। আলোচনার 
সময়, সেই সভায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি যঙ্গি 
তোমার নাম করিয়া বলে পঝমুক ব্যক্তি 
সর্বশ্রেষ্ঠ তত্বজ্ঞানী”_-অমনি তোমার মনের 
লেজট। দশহাত ফুলিয়। উঠিবে। কিন্ত্ব 
উপস্থিত আর এক ব্যক্তি যদি বলে-”“সে- 
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সব কিছুই নম __-তার কথ। শুনিবার যোগ্যই 
নয়), সেকি-জানে? সে তত্বজ্ঞানের ধু 
আরস্ত করিয়াছে মাত্র-_তার অধিক কিছুই 
নয়।”--অমনি তুমি বিন্ময়ে স্তম্ভিত হইবে, 
তোমার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইবে, আর তুমি 
বলিয়া উঠিৰে “আমি তাকে একবার দেখাতে 
চাই, আমি কিরূপ ব্যক্তি । আমি যে এক- 
জন মহাতত্বজ্জানী, তা আমি তাহার নিকট 
সপ্রমাণ করিয়া দিব” 

যথেষ্ট হইয়াছে, আর প্রমাণের আব- 
শ্যক নাই ; তুমি কিরূপ তত্বজ্ঞানী তোমার 
এই কথাতেই বিলক্ষণ জানা যাইতেছে। 
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আয় ব্যয় । 

ব্রাহ্ম সন্বৎ ৭৫, বৈশাখ মাস। 

আদি ব্রাঙ্গসমাজ । 

আয় | ৪5৪ ৩০৯ ॥ €/ ৩ 

পূর্বকার স্থিত *** ৬৪৯।/৬ 

সমগ্ভি ৯৫৮৮৩/৬ 

ব্যয় ৩৩৫ ৮৪৮/৯ 

স্থিত রি ৬২৩ ₹৯ 

জায়। 

সম্পাদক মহাশয়ের বাটাতে গচ্ছিত 

আদি ব্রাহ্মদমাজের মূলধন 

এককেতা গৰর্ণষেণ্ট কাগজ 

€৩ ৩ 

সমাজের ক্যাশে মন্জু্ত 

১২৩ ত্৪ 

২৩ ৪ 

আয়। 

ব্রাঙ্মসমাজ ১৬৬॥০ 

মাসিক দান। 

প্রীমন্মহধি দেবেজ্জনাথ ঠাকুর 

১৩০৬ 

তত্তববোধিনী পত্রিকা ১৬ কল, ভাগ, 

নববর্ষের দান। 

প্রীমন্সহর্ধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর 

মহাশয়ের বাটী হইতে প্রাপ্ত 

শ্রীবিনোদবিহ্থারী সরকার 

২ 
দানাধারে প্রা 

৫৬ 

স৬৬]]৪ 

তত্ববোধিনী পত্রিক। ৩৫॥৪/, 

পুস্তকালয় 

যন্ত্রালম় | * ০ ১০৫২ 

ত্রাহ্মধন্ম্ন গ্রস্থ প্রকাশের মূলধন .. ১।০ 

সমষ্টি ৮৪৬ ৩৩ ৯7৪৮ ০ 

ব্যয় 

ব্রাহ্নমাজ ১৫৩৮৪/৯ 

তন্বোধিনী পত্রিকা! ৩৯।৪%৯ 

পুস্তকালয় ৬/৯ 

যন্্ালয় ১০২।৬/৬ 

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ৩৯৯০ 

সমষ্টি ৩৩৫৮৯ 
শ্রীরবীন্দ্রনীথ ঠাকুর। 

ভ্রীযোগেন্তরনাথ শিরোমণি | শ্রীস্বরেন্্রনাথ ঠাকুর । 
| ধনরক্ষক। সম্পাদক । 

বিজ্ঞাপন। 
আগামী ৯ আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি 

পাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ব্রাঙ্মসমা- 
জের দ্বিপঞ্চাশত্তম সাম্ৎসরিক উৎসব 
হইবে । মহাশয়ের। যথ। সময়ে ব্রাহ্মসমাওেজ 

উপস্থিত হুইয়। উপাসনা করিবেন। 

ভবানীপুর ব্রাঙ্ষসমাঞ্জ 

১ল। আধাড়। ] 
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ঠা! 
৭৩২ সংখা! 

[মি একসবাদি
ত় 

যোডশ কণ্প 

দ্বিতীয় ভাগ । 
শ্রাবণ এ্রাঙ্ম সন্বৎ ৭৫। 

উতজ্সরোধিনীপ্রুবিকা 

ন্ 
৮৬ শক 

শ্পঘাতধালিহলবগ্মানীপ্লান্ঘল হ্গিলালী রি প্রত্বণলসল। লব লিন্ প্ালললনা মিন গ্বলন্নপিব্ধস্বৰ লকাঠাবাস্িনলীশ্বল্ 

অ্বন্যাদি অন্মলিগনী বঙ্জাশঘন্তধিণ্ ন-্সলাল€দুন ঘুধলদলিললিনি। এবাব লক্ম শরীণামলতা 

থাহলিবালস্কিত্ঘ মুক্মবলি। লন্ভিণ্ দীলিদাজ্য দিশলাালাঘ্বলঘ্ঘ লন্ঘানলললীব | 

রষ্য়াধর্মক্ষন্ধাঃ ** 
ব্রাহ্মধর্ম্নের তিনটি লক্ষণ-_ব্রহ্ষজ্ঞান, 

ব্রহ্ম প্রীতি ও মুক্তি । স্থৃতরাং ব্রাহ্ম দিগের 

সাধনের বিষ ৪ তিনটি__চিন্তের ধারণ এই 
তিন ভূমিকেই অবলম্বন করিয়। পিদ্ধি লাভ 

করে। প্রথমে আত্মানুসন্গান চাই, পরে 

আপনার আত্মীর অভ্যন্তরে পরমাত্মজ্যো- 

তিকে দর্শন করিয। মনের একান্ত অনুরাগের 

সহিত সমাহিত চিত্তে প্রীতি-পুষ্পে তরঙ্গের 
উপামনা চাই। এই উপাসনার ফলই 

মানকের শেষ ভূমি-মুক্তি। 
আমরা আধ্যসন্তান, আমাদের গুরু 

আধ্য খষিগণ। তাহারা আগাদিগকে যে 

পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা যদি মেই 
পথে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিষ। 

চলিতে পারি, আমাদের প্রুব বিশ্বাম যে, 

আমরা সেই গম্যস্থানে উপস্থিত হইব। 
আমরা তাহাদেরই উপদেশে শুনিয়াছি যে, 

সত্যের পরমনিধান যিনি, তিনি “একাত্ম 
প্রত্যয়সারং গ্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম- 

দৈতং।” খাঁহাতে স্থষ্টির মূলতৃত পঞ্চতন্ব 
* ভবানীপুর ব্রিপঞ্চাশত্ম সাম্বতসরিক উৎসবে 

পঠিত। 

উপশষিত হইয়াছে, যিনি শান্ত, যিনি মঙ্গল, 
যিশি অধ্িতীয়, আন্মপ্রত্যয়েরই সার পদার্থ 
তিনি। যিনি আক্নপ্রত্যয়ের সার আন্ন/র 

অত্যন্তরেই অনুসন্ধান করিলে তাহাকে 

পাওয়া যায়_কেবল পাওয়া যায়. তাহা, 
নহে, তাহাকে পাইলে হৃদয়কাশ বিষক্ত 

হয়, পাপ মোহর অন্ধকার বিনঝ্ট হয়, চিত্ত 
শান্ত হয়, অভাব পূর্ণ হয, কামন্। তৃপ্ত হয়। 

হৃদয়ন্গ্যোতির আলোকে দৃষ্ট হয় বে ইহ- 
সংসারে মানবজীবনের গ্রন্থিতে গ্রস্থিতে 
তাহার সহিত গুঢ় সম্বন্ধ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । 
সে সম্বন্ধ ইহ পরকালে ধোগ্ধসুত্রে নিবছ্-_ 
তাহ। অন্বতবদ্ধন--আনন্দ-প্রশ্রবণ। আমর] 

এই যে, জাশি তিনি আমাদের বন্ধু, জনয়িতা 

বিধাতা এবং বিশ্বসংসারের তাবৎ ঘটনার 

সাক্ীবূপে তিনি সকলই জানিতেছেন, 

হুদয়জ্যোতিতে তাহা প্রত্যক্ষ হয়। ধাঁহার। 

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারাই বলিয়াঁছেন-_- 
“স নে। বন্ধুর্দনিতা স বিধাত। ধামানি বেদ ভুবনানি 

বিশ্বা। যত্র দেব অমুতমানশীনাস্তৃত। ধামন্ অব্যৈর 
র্তঃ | 

যিনি অনন্ত অসীম জগতের রাজ! এবং 

আমার হদয়রাজ্যের ঈশ্বর তাহাকে ঘা 

অন্তরে জ্ঞানচক্ষে দেখলাম এবং ম্মস্ 



৫২ 

চরার্টর ত্রিভুবনের সঙ্গে তীছার যে কার্ধ্য- 

কারণসূত্রে নিগুড় যোগ রহিয়াছে তাহা! 
উপলব্ধি করিতে পারিলাম, তবে আমার 

সঙ্গে তাহার যে এঁকাস্তিক যোগ, যে সম্বন্ধ 

নিবদ্ধ রহিয়াছে, সমস্ত অভাব, নিরাশা, ভয়, 
সন্দেহ দূরীভূত করিয়া তাহা উজ্জ্বল হইয়। 
উঠিতে অবশিষ্ট থাকে না । ঈশ্বরকে যদি 
পিতৃরূপে, মাতৃরূপে, বন্ধুরূপে এবং বিধাতৃ- 
রূপে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, তবে কি আর 
তাহাকে পুজা! না করিয়। থাকিতে পারি ? 
একবার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলে স্রেছ 

উচ্ছ'সিত না হুইয়৷ থাকিতে পারে না, 
একবার জনক জননীর পুতপাদ দর্শন 
করিলে শ্রদ্ধ! ভক্তি উচ্ছসিত না হইয়া 
থাকিতে পারে না, একবার বন্ধুলমাগম 
লাভ করিলে সন্ভাব উচ্ছদিত ন] হইয়া 
থাকিতে পারে না। কিন্তু একাধারে যিনি 
আমাদের পিত্ব।, মাতা, বন্ধু, বিধাতা এবং 
এই সকল মঙ্গলকর সম্বন্ধের যোজয়িতা, 
একবার তীছার সত্যং শিবং হন্দরং সন্গি- 

কর্ধ উপলব্ধি করিতে পারিলে, আর কি 

ভক্ত তাহার চরণে প্রণত ন! হুইয়! থাকিতে 
পারে £ যিনি ইহকাঁলের বন্ধু, পরকালের 
আশ্রয় এবং চরম কালের পরিপুণণ আনন্দ- 
ময় গতি তাহাতে নিজের সমস্ত নির্ভর, 
সকল কৃতজ্ঞতা অর্পণ না করিয়া, তখন 
আর কি ভক্ত থাকিতে পারে ? তাঁহাকে 
আপনার আত্মাতে দর্শন করিলেই ব্রহ্ম" 

জ্ঞান, ব্রহ্মগ্রীতি এবং মোক্ষজ্ঞান সাধিত 
হন। আমাদের শরীর ধর্মের জন্যই উদ্ভুত 
হইয়াছে, ধর্্মাও জ্ঞানের জন্য হইয়াছে এবং 
জ্ঞানও উপাপনার জন্য হইয়াছে, কারণ 

উপাসন! দ্বারা জ্ঞানী শীত্রই মুক্তি প্রাপ্ত 
হয়। এই শরীর ধারণ করিয়া যে তাহার 

উপাসন! না করিল মে কি জীবিত ? রুখন 

না, সে মৃত। 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৬ কও ₹ ভাগ, 

"তরবোহপি হি জীবন্তি জীবস্তি মুগপক্ষিণঃ 

গস জীবতি মনে! ব্স্য মননেন হি জীবতি।” 

বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, ম্বগপক্ষীরাও 
জীবন ধারণ করে, কিস্তু যে ব্যক্তির মন 
চিন্তাশীল অর্থাৎ ব্রহ্মমননের দ্বারা জীবিত, 
তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন। অমর! 

সংসারের মোহান্ধকারে পতিত হইয়া! একে 
পথত্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে আবার আমা- 

দের পাঁচটি জ্ঞানেক্দ্রিয় আমাদিগকে সর্বব- 
দাই বহিমুখেই আকর্ষণ করিতেছে, ষড়রিপু 
অহনিশি অন্তরে থাকিয়াই শত্রতাচরণ করি- 
তেছ্ধে, এ অবস্থায় আত্মজ্ঞানের স্ৃতীক্ষ খড়গ 

ও ব্রহ্ম-প্রীতির় উজ্জ্বল দীপশিখ। হস্তে ধারণ 
না করিলে আমর। কোনমতেই সেই গ্ম্য- 

স্থানে- সেই পরম স্থানে শত্তীর্ণ হইতে 
পারিব ন!। 

মানবের সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার 

সাহাঘ্যার্থে ঈশ্বর আমাদিগকে চারিপ্রকা- 
রের জ্যোতি প্রদান করিয়াছেন-_-আদিত্য- 

জ্যোতি, চক্দ্রজ্যোতি, অশম্িজ্যোতি এবং 

বাগ্জ্যোতি। ইন! ব্যতীত করুণাময় পর- 
মেশ্বর আমাদিগকে আর এক প্রকার 

জ্যোতি দিয়াছেন, সে জ্যোতি দ্বারা বিশ্ব- 
তত্বের অনন্ত রহস্য উদ্ভাসিত হয়। যখন 
সাধকের নিকটে জগতের প্রক্লিক। নির্বাণ 

হয়, তখন সেই আত্মজ্যোতিই ঞ্রুবতারার 
্থায় প্রস্ক,টিত থাকিয়া পরমাত্মজ্যোতি 
হইতে অস্বতানন্দ পান করিয়া জীবিত 
থাকে। ূ 

“অন্মিত আদিতো বাজ্বহ্যা চজ্্মন্কস্বমিতে শান্তে 
ইস্ত। শাস্তায়াং বাচি কিং প্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি 
আটম্ববান্ত জ্যোতির্ভবতি।* 

আমাদিগের ত্রাহ্গধর্ম আমাদিগকে 
উপদেশ দিতেছেন যে, | 
"আত্মা বা অরে ননদ । ডানা নিক 
ধ্যাসিতব্যঃ1% 

সার বলিতেছেন, 



প্রাণ ১০২৩, 

_. *আত্মানমেব প্রি়মুপাসীত সব আত্মানমেব প্রিয়- 

গুপান্তে ন হাস্য প্রিক্সংপ্রমাযুকং ভবতি।” 

আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও মনন করিবে এবং 

তাহাকে প্রি করিয়া উপাসন! করিবে । 

তিনি অন্তরে আছেন, বাহিরে আছেন ; 
অথচ তিনি “অনস্তরং অবাহাংঃ অন্তরেও 

নাই বাহিরেও নাই। তিনি অন্তরে আছেন, 
সেখানে তাহাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিতে 

হয় আর তিনি বাঁণছরে যে আছেন, সেখানে 
তাহার শ্রবণ ও মনন করিতে হয়। শ্রবণ 

মননে তাহাতে প্রীতি বর্ধিত হয়, দর্শনে 
তাহার প্রারণ্তি চরিতার্থত লাভ করে। 

বিদেশগত পুত্র বা প্রিয়জনের কথ। শ্রবণ 
মননে তাহার প্রতি স্নেহ প্রীতি বদ্ধিত 

হইতে থাকে, কিন্তু যখন তাহাকে 
দেখিলাম, প্রাপ্ত হইলাম, তখন সেই বুকের 
সামগ্রীকে বুকে ধারণ করিলাম, আর স্নেহ 
প্রীতি শান্ত হইয়া গেল। তখন নিস্তরঙ্গ 
আনন্দ, নিস্তরঙ্গ হুখ, নিস্তরঙ্গ শাস্তি! একে 
তিন, তিনে এক হুইয়! গেল। ব্রহ্গপ্রাপ্তি 

বিষয়ে এই ভাব মানুষকে দেবতা করে। 
সংসারের প্রতি, স্ত্রী পুত্র কম্যার প্রতি, 

হয় হস্তী হিরণ্যের প্রতি, আমাদের যে এত 

টান, ব্রাহ্গধন্ম তাছাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়। অরণ্যে যাইতে আদেশ করেন না, 
কিন্তু আদেশ করেন যে, অরণ্যকে সংসার 
এবং সংসারকে অরণ্য জানিয়া ঈশ্বরে প্রীতি 
ও তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন কর। শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জুনকে এই কথাই উপদেশ দিয়াছিলেন 
যে, 

'যোগন্থঃ কুরু কর্ষ্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 ধনঞয়। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃসমোতৃত্ব! লমত্বং যোগ উচ্যতে ।» 

হে ধনঞ্জয়, বিষয়ের প্রতি মনের আসক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি বা অসিদ্ধি কি 
হইল, তাহার ভাবন! ঘুর করিয়া | ঈশ্বরে 

যোগযুক্ত হুইয়। সংসারযাত্রা। নির্ব্বাহ কর। 

মহবির জম্মোৎসব ৫৩ 

ব্রাহ্মধর্মের এ কথাতেই যুক্তির আভাস, 
এবং গীতার এই কথাতেই মুক্তির আভাস? 
অতএব আমাদের সংসারগতি অতিক্রম 

করিতে হইলে .ব্রহ্ষজ্ঞান, ব্রঙ্মোপাসনা ও 
তাহার ফলম্বরূপ মোক্ষসাধন আবশ্যক । 

এক আত্মজ্ঞানই এই তিনের উপাদান । 
হে পরমাত্মন্! অগ্য আমাদের দ্বিপঞ্চা- 

শতুম ব্রন্মোৎসব। অদ্য আমর! তোমার 

চরণে প্রণত হুইয়! প্রার্থনা করিতেছি যে, 
তুমি অদ্য পিতৃরূপে, মাতৃরূপে এবং বন্ধু- 

রূপে আমাদের হৃদয়াকাশে আবিভূত হুও। 
তোমার যে অশেষ মঙ্গলময় ভাব, নিগুঢ় 
সম্বন্ধ আমাদের আত্মাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে 
তাহা! যেন আমর! জীবস্ত ভাবে উপলব্ধি 
করিয়া, তোমাকে প্রীতি ভক্তি করি৷ 
তোমার উত্সব সম্পন্ন করিতে পারি। 
পথিবীতে তোমার উৎসব পূর্ণ হউক, পর- 
লোকে দ্েবগগসমাজে তোমার উৎসব পূর্ণ 
হউক এবং চরমকালে যেন তোমার পূর্ণ 
ব্রহ্মানন্দে-_-মহোৎসবে নিমগ্ন থাকিয়া আমা- 
দের আত্মা শাশ্বতকাল অবস্থান করিতে 

সক্ষম হয়! তোমাকে বারবার নমস্কার 

করি। 

মহর্ষির জম্মোৎসব।* 

পুজনীয় পিতৃদেবের আজ অফ্টাশীতিতম 
সাম্বংসরিক জন্মোৎসব । এই উৎসবদিনের 

পবিত্রতা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে 

গ্রহণ করিব। 

বহুতর দেশকে সঞ্জীবনস্পর্শে উর্বর 
করিয়।, পুণ্যধারায় বহুতর গ্রামনগরীর 

পিপাস। মিটাইয়া), অবশেষে জাছবী যেখানে 

** গত ওর! জ্যৈষ্ঠ মহর্ধিদেবের জন্মোৎসবে প্ীযুক্ত 
বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত। 



€8 

মহাসমুদ্রের প্রত্যক্ষ সম্মুখে আপন স্বদীর্ঘ- 
পর্যটন, অতলম্পর্শ-শাস্তির মধ্যে সমাপ্ত 

করিতে উদ্যত হুয়, সেই সাগরসঙ্গমস্থল 
ভীর্ঘস্থান। পিতৃদেবের পুতজীবন . অদ্য 

আমাদের সম্মূথে সেই তীর্থস্থান অবারিত 

করিয়াছে । ভাহার পুণ্যকর্্মরত দীর্ঘজীব- 
নের একাগ্রধার। অগ্য যেখানে তটহীন, 

সীমাশৃহ্য, বিপুল বিরাম-সমুদ্রের সম্মুখীন 
হইয়াছে, সেইখানে আমরা ক্ষণকালের জন্য 
নতশিরে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইব। 
আমর। চিন্ত। করিয়া দেখিব, বহুকাল পুর্বে 
একদিন ন্বর্শ হইতে কোন্ শুভ সূর্য্য-কিরণের 
আঘাতে অকলন্মাৎ হৃপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া 

কঠিন তুষারবেষউটনকে অশ্রুধারাষ বিগলিত 
করিয়া এই জীবন আপন কল্যাণযাত্রা 

শারম্ভ করিয়াছিল-_তখন ইহার ক্ষীণ 

স্বচ্ছধার কখনও আলোক, কখনও অন্ধ- 
কার, কখনও আশ।, কখনও নৈরাশ্যের মধ্য 

দিয়। হুর্গম পথ কাটিয়। কাটিয়! চলিতেছিল। 
বাধা, প্রতিদিন বৃহদাকার হইয়া দেখা দিতে 

লাগিল__কঠিন প্রস্তরপিগুসকল পথরোধ 
করিষা দীড়াইল-_কিস্তু মে সকল বাঁধায় 
আতকে রুদ্ধ না করিতে পারিয়া দ্বিগুণ 

বেগে উদ্বেল করিয়! তুলিল-_ছুঃসাধ্য ছুর্গ- 

মত। সেই দুর্বার বলের নিকট মস্তক নত 

করিয়া দ্িল। এই জীবনধার! ক্রমশঃ বৃহৎ 

হইয়। বিস্তৃত হইয়া লোকালয়ের মধ্যে অব- 
তরণ করিল, ছুই কুলকে নবজীবনে অভি- 
যিক্ত করিয়া চলিল, বাধা মানিল না, 

বিশ্রাম করিল না) কিছুতেই তাহাকে 

লক্ষ্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল না__ 
অবশেষে আজ সেই একনি অনন্যপরাম্বণ 

জীবনত্রোত সংসারের ছুই কূলকে আচ্ছন্ন 
করিয়া অতিক্রম করিয়া! উঠিয়াছে-_-আজ 

সে তাহার সমস্ত. চেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্যকে 
পরমপরিণামের সন্মুখে প্রশান্ত করিয়া 

তস্তববোৌধিনী পত্রিকা ১৫কজ, ২ ভ।গ' 

পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের দিকে আপনাকে 
প্রসারিত করিয়াছে-__অনন্ত জীবনসমুদ্রের 

সহিত সার্থক জীবনধারার এই স্থগন্ভীর 
সম্মিলনদৃশ্টা অদ্য আমাদের ধ্যাননেত্রের 

সম্মুখে উদঘাটিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য 
করুকৃ। 

 অন্বতপিপাসা ও অম্বতসন্ধীনের পথে 

এশ্বর্্য একটা প্রধান অন্তরায় । সামান্য 

সোনার প্রাচীর উচ্চ হুইয়! উঠিয়া আমাদের 
দৃষ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অস্ত আলো- 
ককে রুদ্ধ করিয়। দীড়াইতে পারে । ধন- 

সম্পদের ষধ্যেই দীনহৃদয় আপনার সার্থকতা 

উপলব্ধি করিতে থাকে--সে বলে, এই ত 

আমি কৃতার্থ হুইয়াছি, দশে আমার স্তব 
করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ 
হইতেছে, বাহিরে আমার আড়ম্বর অভ্রভেদ 

করিতেছে, ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতি- 

দিন স্তরে স্তরে রাশীকৃত হইয়া উঠি- 
তেছে,_-আমার আর কিচাই! হায়রে 
দরিদ্র, নিখিল মানবের অন্তরাত্্া যখন 

ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে, যাহাতে আমি 

অমর না| হুইব তাহা লইয়া! আমি কি 

'করিব--_ 

 ্ষেনাহং নামতা স্তাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্” _ 

সগ্ডলোক যখন অন্তরীক্ষে উদ্ধকররাজি 
প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা] করিতেছে, 

আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অম্বত 

দাও, অসতোম। সদগময়, তমসোম। জ্যোতি- 
গর্ময়, ম্বত্যোর্মাবতং গময়__তখন তুমি বলি- 

তেছ আমার ধন আছে, আমার মান আছে, 

আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি 

অধিপতি, আমার আর কি চাই! এম্বর্য্যের 
ইহাই .বিড়ম্বনা_দীনাআ্মার কাছে এশ্বধ্যই 
চরম সার্থকতার রূপ ধারণ করে । অদ্য- 

কার উৎসবে আমরা ফাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ 
করিবার জন্য সমবেত হুইয়াছি--একদা 



ধারথ ৭ ১৮৬ 

প্রথম যৌবনেই তাঁহার অধ্যাত্মদৃতি এই 
কঠিন এশ্বর্ষ্ের ছুর্লঙ্য্য প্রাচীর অতিক্রম 
করিয়া অনস্তের দিকে উন্মীলিত হুইয়া- 
ছিল-_-যখন তিনি ধনমানের দ্বারা নীরহ্ধ.- 
ভাবে আবৃত আচ্ছন্ন ছিলেন, তখনি ধন- | 
সম্পদের স্কুলতম আবরণ ভেদ করিয়া, 

স্তাবকগণের বন্দনাগানকে অধঃকৃত করিয়া, 

আরাম-আমোদ-আড়ম্বরের ঘন যবনিক। 

বিচ্ছিন্ন করিয়া, এই অম্বতবাণী তাহার কণে 
কেমন করিয়া প্রবেশলাভ করিল যে, 

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং__যাহা। কিছু সমস্ত- 
কেই ঈশ্বরের ঘ্বার৷ আচ্ছন্ন দেখিবে, ধনের 
ঘ্বারা নহে, স্বার্থের ঘারা নহে, আত্মাভিমা- 

নের দ্বার! নহে-_-যিনি ঈশাঁনং ভূতভব্যস্য-_ 
যিনি আমাদের অনন্তকালের ঈশ্বর, আমা- 
দের ভূতভবিষ্যতের প্রভূ-_তীহাকে এই 

মহর্ষির জন্মোৎসব 

| 
: 
ূ 

৫৫ 

অন্লানহদয়কে ফ্রুবজ্যোতির দিকে উদদঘা- 
টিত করিয়া রাখিলেন। সম্পদ ফাহাকে 
অম্ৃতলাভ হুইতে তিরস্কত করিতে পারে 

নাই, বিপদও তাহাকে অস্বতসঞ্চয় হইতে 

বঞ্চিত করিতে পারিল না । সেই ছুঃসময়- 
কেই তিনি আত্মজ্যোতির ছার! শ্থসময় 
করিয়া তুলিয়াছিলেন--যখন তাহার ধন- 
সম্পদ্ ধূলিশায়ী, তখনই তিনি তাহার 
দৈন্যের উর্ধে দণ্ডায়মান হুইয়৷ পরমাত্ম- 

_ষম্পদ্-বিতরণের উপলক্ষ্যে সমস্ত ভারত- 

ধনিসন্তান কেমন করিয়া মুহুর্তের মম্যে 
এরশ্বর্ধ্য প্রভাবের ভর্ঘে সমস্ত প্রভুত্বের উচ্ছে 
আপনার একমাত্র প্রভু বলিয়! প্রত্যক্ষ 

করিতে পারিলেন-_মংসারের মধ্যে তাহার 

নিজের প্রতৃত্ব, সমাজের মধ্যে তাহার ধন- 
মধ্যাদার সম্মান_-তাহাকে অন্ধ করিয়। 

রাখিতে পারিল ন! ! 

আবার যেদিন এই প্রভৃত এই্বর্য্য, 
অকস্মাৎ এক ছুর্দিনের বজ্রাঘাতে বিপুল 
আয়োজন-আড়ম্বর লইয়। তাহার চভুদকে 
সশব্দে ভাঙ্গিয়া পডিতে লাগিল-_খণ যখন 

উপন্যাসের দানবের ন্যায় মুহুর্তের মধ্যেই 

বৃহদ'কার ধারণ করিয়া তাহার গৃহঘার, 

তাহার স্থখসম্বদ্ধি, তাহার অশনবসন সমস্তই 

গ্রাম করিবার জন্য মুখব্যাদান করিল-_ 

তখনও-_-পন্ম যেমন আপন ম্বণালবৃস্ত দীর্ঘ- 

তর করিয়া জলপ্লাবনের উর্ধে আপনাকে 
সূরধ্যফিরণের দিকে নির্দল সৌন্দর্য্য 
উন্মেষিত করিয়া রাখে, তেমনি করিয়। 
তিনি সমস্ত বিপদ্বন্যার উত্ধে আপনার 

বর্ধকে মুহুম্হহু আহ্বান করিতেছিলেন । 
সম্পদের দিনে তিনি ভূবনেশ্বরের দ্বারে 

রিক্তহত্তে ভিন্কু হুইয়! ঈড়াইয়াছিলেন, 
বিপদের দিনে তিনি আত্ম্ৈশ্বর্যযের গৌরবে 
ব্রহ্মসত্র খুলিয়। বিশ্বপতির প্রসাদন্ধাবণ্ট- 

নের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

এশ্বর্যের স্বখশযা! হইতে তুলিয়৷ লইয়া 

ধন্ম ইহ(কে তাহার পথের মধ্যে দাড় করা- 
ইয়। দিল-__ক্ষুরস্যধার। নিশিতা দুরত্যয়া* 
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ে। বদন্তি--কবির। বলেন, 

সেই পথ ক্ষুরধারনিশিত অতি হুর্গম পথ। 
লোকাচার প্রচলিত চিরাভ্যন্ত ধর্ম, আরামের 
ধন্ম, তাহ। অন্ধভাঁবে জড়ভাবেও পালন করিয়া 

যাওয়া চলে এবং তাহা পালন করিয়। 

লোকের নিকট সহজেই ঘশোলাভ করিতে 

পারা যাঁয়। ধন্মের সেই আরাম সেই 

সম্মীনকেও পিতৃদেব পরিহার করিয়া- 

ছিলেন। ক্ষুরধারনিশিত ছুরতিক্রম্য প- 

থেই তিনি নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিলেন । 
লোকসমাজের আনুগত্য কাঁরতে গিয়। 

তিনি আত্মবিদ্রোহী আত্মঘাতী হইলেন ন।। 

ধনিগুহে ধাহ।দের জম্ম, পৈতৃক কাল 
হইতেই সমাজের নিকট সম্মনলাভে ধাহার। 

অভ্যস্ত, সমাজপ্রচিভ সংস্কারের নিবিড় 
ব্যহ ভেদ করিক্ব। [ঘের অন্তর্পন্ধ সত্যের 

“পতাকাকে শঞ্রধি:,7 ধিক্কার, লাঞ্চনা ও 
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্রস্থিকৃলতার বিরুদ্ধে অবিচলিত দৃঢ়মু্তিতে 
ধারণ করিয়। রাখ। তাহাদের পক্ষে কোন- 
মতেই সত নছে-_-বিশেষতঃ বৈষয্িক 
সঙ্কটের সময় সকলের আনুকূল্য যখন 
অত্যাবশ্যক হুইয়া উঠে তখন তাহা যে 
কিরূপ কঠিন মে কথা সহজেই অনুমান 
কর! যাইতে পারে। 

বৈষয়িক ছুর্ধোগের দিনে, সন্ত্রাম্তসমাজে 
তাহার যে বংশগত প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল, 

তাহার প্রতি দৃকপাত না করিয়া], পিতৃ- 

দেব ভারতবর্ষের ধষিবন্দিত চিরন্তন ত্রন্ষের, 

সেই অপ্রতিম দেবাধিদেবের আধ্যাক্সিক 
পুজ।, প্রতিকূল সমাজের নিকট যুক্তকণ্ছে 
ঘোষণ। করিলেন। 

তাহার পরে ঠাহার জীবনে আর এক 
গুরুতর সংগ্রামের দিন উপস্থিত হইল। 

সকলেই জানেন, বৈচিত্র্যই জগতে এঁক্যকে 
প্রশ্থাণ করে--বৈচিত্র্য যতই স্থনির্দিষ্ট হয়, 
এীক্য ততই স্থস্প্ট হুইয়া উঠে। ধর্শও 
সেইরূপ নানাসমাজের ইতিহাসকে আশ্রয় 
করিয়। নানা বিত্বিম্নকণ্ে নানা! বিচিত্র 
আকারে এক নিত্য সত্যকে চারিদিক 
হইতে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। 
ভারতবর্ষ বিশেষসাধনায় বিশেষভাবে ঘা! 

লাভ করিয়াছে, তাহার ভারতবর্ষায় আকার 
বিলুণ্ড করিয়া, তাহাকে ভারতবর্ষের 

ইতিহান হইতে উৎপাটিত করিয়া, 
তাহাকে অন্যদেশীয় আকৃতি-প্রকৃতির 
সহিত মিশ্রিত করিয়া পরিবার চেঙটা 
রুরিলে জগতের এঁক্যমুলক বৈচিত্র্যের 
ধ্দকে লঙ্ঘন করা হয়। প্রত্যেক 

লোক যখন আপনার প্রকৃতি অনুসারে 
পরিপূর্ণ উৎকর্ষলাভ করে তখনই সে মনু- 
ফাত্বলা করে--সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত 

বিশেষত্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্তিত। 

তশ্বোধিনী পত্রিকা 

সেই তর়াণ বয়সে, 
! কিন্তু তথাপিও ভারতবর্ষায়ত। এবং যুরো- 

১৬ হাড়, ২ জাগ 

বন্ততঃ একই, কিন্তু তথাপি হিন্দুবিশেষস্ব 
মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ এম্পা, এবং 
খৃষটানবিশেষস্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ- 
লাভ; তাহার কোনটা সম্পূর্ণ বর্জন, ক- 
রিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাণ্ত হয়। ভারতবর্ষের 
যাহ! শ্রেষ্ঠধন তাহাঁও সার্বভৌমিক, যুয়ো- 
পোপের যাহু। শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্ববভোৌমিক, 

পীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে 
বলিয়। উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়। 
চলে না। €মঘ আকাশ হইতে জলবর্ষণ 
করে এবং সরোবর তভৃতলে থাকিয়া জল- 

দান করে-_-যদিও দানের সামগ্রী একই 
তথাপি এই পার্থক্য বশতই মেঘ আপন 

প্রকৃতি অনুসারে বিশেষভাবে ধন্য এবং 
সরোবরও আপন প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ- 
ভাবে কৃতার্থ। ইহার! উভয্ে এক হইয়। 

গ্বেলে জলের পরিমাণ যোটের উপরে কমে 
না, কিন্তু জগতে ক্ষতির কারণ ঘ্বটে। 

তরুণ ব্রাহ্মাসমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রভাবে এই কথ। ভূলিঘ়াছিল, যখন ধর্শের 
স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে সন্কীণতা 
বলিয়া জ্ঞান করিত-__-যখন সে মনে করি” 
যাছিল বিদেশী ইতিহাসের ফল ভারত- 
রর্ষায়. শাখায় ফলাইয়া! তোল সম্ভবপর 
এবং সেই চেষ্টাতেই হথার্থভাবে ওঁদার্যয- 

রক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব সার্বডোৌমিক 

ধর্পের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিষি- 
শ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্দন দিতে 

অস্বীকার করিলেন__ ইহাতে তাহার অন্ু- 

বর্তা অসামান্ত-প্রতিভাশাপী ধর্মোৎসাহী, 
অনেক তেজন্বী যুবকের সহিত তাহার, 
বিচ্ছেদ ঘটিল। এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে 

যে দৃঢ়তা; যে সাহস, যে বলের প্রয়োজন 

হয়, সমস্ত মতামতের কথা বিশ্বাত হইয়া 
মনুষ্যত্ব ছিন্বুর মধ্যে এবং খৃ্টানের মধ্যে | আজ তাহাই যেন আমর! স্মরণ কমি, 
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আধুনিক হিন্দুসমাঁজের প্রচলিত লোকা- 

চারের প্রবল প্রতিকূলতার মুখে আপন 
অগুবর্তী সমাজের ক্ষমতাশালী সহায়গণকে 
পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে সকল দিক 

হইতেই রিক্ত করিতে কে পারে-_ধীহার 
অন্তকরণ জগতের আদিশক্ির অক্ষয় 

নির্বরধারায় অহরহ পূর্ণ হইয়! না উঠি- 
তেছে। 

ইহাকে যেমন আমরা সম্পদে বিপদে 

অভয় আশ্রয়ে অবিচলিত দেখিয়াছি. 

তেমনি একবার বর্তমান সমাজের প্রতি- 

কুলে, আর একবার হিন্দুপমার্জের অনু- 
কৃলে তাহাকে সত্যে-বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে 

ক্ষতির আশঙ্কা তাহাকে টলাইতে পারিল 
না-_হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি পরম ছুদ্দিনেও 

একাকী ধাড়াইয়াছিলেন, ব্রাঙ্মসমাজে তিনি 
নব আশা, নব-উৎসাহের অভ্যু্দয়ের মুখে 
পুনরর্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া একাকী দড়া- 

ইলৈন। তাহার কেবল এই প্রার্থন! 

রছিল, মীহং ব্রক্ম নিরাকুর্য্যামূ ম। ম। ব্রঙ্গ 
নিরাকরোৎ- আমি ব্রক্ধকে ত্যাগ করি- 

লাম না, এ্রঙ্গী আমাকে ত্যাগ না করুন ! 

বণসম্পরদ্দের শ্বর্ণস্ত পরচিত ঘনাঙ্ধকার 

তে করিয়া, ঈখধৌবনের অপরিতৃপ্ত প্রৃ- 
তির পরিবেধটনৈর মধ্যে দিব্য'জ্যোতি ধাহার 
ললাটম্পর্শ করিয়াছিল, খনীতৃত বিপদের 

জকুটী-কুটিল রুদ্রেচ্ছায়ায় আসন্ন দারিত্ট্যের 
উদ্যতবজ্জদণ্ডের সম্মুখেও ঈশ্বরের প্রগন্ন 

মুখচ্ছবি খাহার অনিমেষ অত্তদূ্টির সম্মুখে 
অচঞ্চল ছিল, ছুর্দিনের সময়েও সমস্ত 

লৌকভয্ম অতিক্রম করিয়! ধাহার কর্ণে 

ধর্দের মাভৈঃ বাণী হুষ্পষ্ট ধ্বনিত হইয়! 
উঠিয়াছিল, বলর্দ্ধি-দলপুণ্তির মুখে ঘিনি 
বিশ্বামের বলে সমস্ত সহায় হইতে বিচ্ছিন্ন 

চুইয়। নিঃসঙ্কোচে পরমসহায়ের আশ্রয়গ্রহণ 

মহর্ষির জম্মোৎসব €৭ 

করিয়াছিলেন, অদ্য তাহার পুণ্যচেফী- 
ভূয়িষ্ঠ সুদীর্ঘ জীবনদিনের সায়াহ্লকাল সমা- 

গ্নত হইয়াছে । অদ্য তাহার ক্লান্তকণ্ঠের 
স্বর ক্ষীণ, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণপ্রায় জীবনের 

নিঃশব্দবাণী সৃষ্পউতর, অদ্য তাহার ইহ- 

জীবনের কর্ণ সমাপ্ত, কিন্তু তাহার জীবন- 

একা গ্রনিষ্ঠা উদ্ধলোকে উঠিয়াছে তাহ! 
আজ নিস্তব্ভাবে প্রকাশমান। অব্য তিনি 

তাহার এই বৃহ সংসারের বহি্ধীরে আ- 

সিয় দাড়াইয়াছেন, কিন্ত সংসারের সমস্ত 

হখছুঃখ-বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে যে অচল 
শাস্তি জননীর আশীর্বাদের শ্যায় চিরদিন 
তাহার অন্তরে গ্রুব হইয়াছিল, তাহ দিনাস্ত- 

কালের রমণীয় সৃর্য্যাস্তচ্ছটার শ্যায় অদ্য 

তাহাকে বেষ্টন করিয়া উত্তাসিত। কর্ণ- 
শীলায় তিনি তাহার জীবনেশ্বরের আদেশ- 
পালন করিয়া অদ্য বিরামশালায় তিনি 
তাহার হদয়েশ্বরের সহিত নির্বাধমিলনের 
পথে যাত্রা! করিবার জন্য প্রস্তত হুইয়া- 

ছেন। এই পুণ্যক্ষণে আমর। তাহাকে 

প্রণাম করিবার জন্য, তাহার সার্থক জীব- 

নের শাস্তিসৌনরধ্যমগ্ডিত শেষ রশ্রিচ্ছটা 
মস্তক পাতিয়! গ্রহণ করিবার জন্য, এখানে 
সমাগত হুইয়াছি। 

যন্ধুগণ, ধাহার জীবন আপনাদের জীবন- 
শিখাকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল করিয়াছে, 
বাহার ৰাণী অবসাদের সময় আপনাদিগকে 

ঘল ও বিষাদের মময় আপনাদ্দিগকে সাস্তবনা 

দিয়াছে, তাহার জন্মদিনকে উৎসবের দিন 

করিয়া আপনারা ভক্তিকে চরিতার্থ ক- 

রিতে আঙ্গিয়াছেন, এইখানে আমি আমার 

পুত্রসন্বন্ধ লইয়া এই উদসঘদিনে যদি ক্ষণ- 

কালের জন্ঘ পিতার নিকট বিশেষভাবে 

উপস্থিত হই, তবে আমাকে ঘার্জন! করি- 

ঘেন। সগ্গিকটব্তাঁ মহাত্াকে সমগ্রভাবে 
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সম্পূগ্রভাবে দেখিবার অবসর আত্মীয়দের 
প্রায় ঘটে না। সংসারের দম্বপ্ধ বিচিত্র 
সম্বন্ধ, বিচিত্র স্বার্থ, বিচিত্র মত বিচিত্র 

দ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, ছোট জিনিষ 
বড় হইয়া উঠে, অনিত্য জিনিষ নিত্য- 
জিনিষকে আচ্ছন্ন করিয়! রাখে, সংসারের 

নান! ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত পরিচয় প্রত্যহ 

খণ্ডিত হুইয়! যায়__এই জন্যই পিতৃদেবের 
এই জন্মদিনের উৎসব তাহার আত্মীয়দের 
পক্ষে একটী বিশেষ শুভ অবসর-_যে 
পরিমাণ দূরে দঁড়াইলে মহত্বকে আদ্যো- 
পাস্ত অখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যকার 
এই উৎসবের স্থযোগে বাহিরের ভক্ত- 

মণ্ডলীর সহিত একাসনে বসিয়া আমর! 
সেই পরিমাণ দুরে আসিব, তাহাকে ক্ষুদ্র 
ংসারের সমস্ত তুচ্ছ সম্বন্ধজাল হইতে 

বিচ্ছি্ন করিয়া! দেখিব, আমাদের সন্কীর্ণ 
'জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারোতক্ষিণ্ত সমস্ত 
ধূলিরাশিকে অপসারিত করিয়। তাহাকে 
রহৎ আকাশের মধ্যে নির্মল শান্তির মধ্যে, 

দেব-প্রসাদের অক্ষুণ আনন্দরশ্মির মধ্যে, 
তীহার যথার্থ মহিমায় তাহাকে তাঁহার 
জীবনের .নিত্য প্রতিষ্ঠার উপরে সমাসীন 
দেখিব। সংসারের আবর্তে উদ্ভ্রান্ত হুইয়। 
যত বিদ্রোহ, যত চপলতা যত অন্যায় করি- 

য়।ছি, অব্য তাহার জন্য তাহার শ্ীচরণে 

একান্তচিতে ক্ষম! প্রার্থনা করিব__-আজ 
তাহাকে আমাদের সংলারের, আমাদের 

সর্বপ্রয়োজনের অতীত করিয়। ভীহাকে 

বিশ্বভুবনের ও বিশ্বভৃবনেশ্বরের সহিত বৃহৎ 

নিত্যসন্বন্ধে যুক্ত করিয়। দেখিব এবং তাহার 

নিকট এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিব, যে, 

যে চিরজীরনের ধনকে তিনি নির্জের জীব- 
নের মধ্যে সঞ্চিত করিয়াছেন, সেই সঞ্চয়- 

রেই-যেন আমরা সর্বপ্রধান পৈতৃক, 

১৬ কজ, ২ ভাগ, 
টি পাট: 

সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করি, তাঁহার জীবনের 
দৃষ্টান্ত যেন আমাদিগকে ধনসম্পদ্দের অন্ধত! 
হইতে রক্ষা করে, বিপদের বিভীষিক! 
হুইতে উদ্ধার করে, বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্যে 
আমাদিগকে ধারণ করিয়। রাখে এবং 
তিনি খধিদের যে মন্ত্র আমাদের কর্ণে 
ধ্বনিত করিয়াছেন, তাহা যেন কোনও 
আরামের জড়ত্বে কোনও নৈরাশ্যের অব- 
সাদে বিস্মৃত না হই-_ 

মাহং ব্রঙ্ধ নিরাকুর্য্যাম্ মা ম। ব্রহ্ধ নিরাকারাৎ 

অনিরাকরণম্স্্ব অনিরাকরণং মেহস্ত। 

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, এই সপ্তাশীতিবর্ষীয় 
জীবনের সম্মূখে াড়াইয়া আনন্দিত হও, 
আশাম্বিত হও । ইহ! জান যে, সত্যমেব 
জয়তে নানৃতং--ইহা! জান যে, ধর্মই ধর্মের 
সার্থকত। | ইহ! জান যে আমর! যাহাকে 
সম্পদ বলিয়া উন্মত্ত হই তাহা সম্পদ্ নহে, 
যাহাকে বিপদ্ বলিয়া ভীত হই তাহ! 
বিপদ নহে, আমাদের অন্তরাত্ম। সম্পদ- 

বিপদের অতীত যে পরম! শাস্তি তাহাকে 
আশ্রয় করিবার অধিকারী । ভূমাত্বেব 
বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, সমস্ত জীবন দিয়া ভূমা- 
কেই জানিতে ইচ্ছা কর, এবং সমস্ত, 
জীবনের মধ্যে ভূমাকেই সপ্রমাণ কর | এই 
প্রার্থনা কর, আবিরাবীর্মএধি, হে স্বপ্র- 
কাশ আমার নিকটে প্রকাশিত হুও-_. 
আমার নিকটে প্রকাশিত হইলে সেই 
প্রকাশ আমাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত 
মানবের নিকট সহজে দীপ্যমান হইয়। 
উঠিবে-_-এইরূপে আমার জীবন সমস্ত মান- 
বের নিত্যজীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া : 
থাকিবে; আমার এই কয়দিনের মানবজম্ম 
চিরদিনের জন্য সার্থক হইবে! 

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। 
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সার তোর আলোচনা । 

পুর্ব গ্রকাশিতের পর। 

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে একটি কথা 
বল! হইয়াছিল এই যে, আছি”র সহিত 
আছি,র এঁক্যই আমাদের স্বাধীনতা”র 

গোড়ার কথা । এ সংক্ষিপ্ত বচনটির মর্ম্মের 
ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে উহার অন্ধি- 

সদ্ধি”র জালাল।-কপাট খুলিয়! দিয়া উহার 

ভিতরে রীতিমত আলোক নিক্ষেপ কর৷ 

আবশ্যক ; তাহারই এক্ষণে চেষ্ট। দেখ! 

যাইতেছে । 

আছি,র সহিত আছি'র এঁক্য। 

কালিদাস প্রথম বয়সে মুর্খ ছিলেন, 

পশ্চাতবয়মে অপামান্ কবি হুইয় উঠিয়া- 
ছিলেন, ইহা সকলেরই জানা কথ।। ইহা- 

তেই বুঝিতে পাঁর৷ যাইতেছে যে, পণ্ডিতের 
এবং মূর্ধখের আছি*র মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রা- 
চীরের ব্যবধান নাই। এই প্রসঙ্গে আর- 
একটি কথ! বলিবার আছে ; তাহা! এইঃ__- 

কালিদাস যখন মূর্খ ছিলেন, তখন তিনি 
জানিতেন যে, তীহার নাম “কালি” এই 

এক কথায় পরিমমাপ্ত। তাহার পরে যখন 

তিনি আপনার নামাক্ষর বানান করিতে 

শিখিতেছেন, তখন তিনি এই এক কথার 
জাম্গায় ছুই কথ। দেখিতেছেন ১--দেখিতে- 
ছেন (১) কএ আকার কা, (২) লএ 

ইকফার লি। আরো কিছুদিন পরে যখন 
তাহার প্রথম পাঠ সাঙ্গ হইল, তখন তিনি 
ছুই কথার জায়গীযস তিন কথ। দেখিলেন ;-_- 
দেখিলেন (১) কএ আকার কা * (২) 

লএ ইকার লি--(৩) কালি। 

তৃতীয় বয়সের তিন কথা আর-কিছু 
না-দ্বিতীয় বয়নের ছুই কথার সহিত প্রথম 
বয়সের এক কথার যোগ-বন্ধন ;--কা এবং 

লি এই ছুই কথার সহিত “কালি” এই এক 

সার সতোর আঁলোচন। ৫৯ 

কথার যোগ-ধন্ধন। এই গেল উপমী-_ 
উপমেয় হচ্চে এই £-_ 

সহজ জ্ঞান “আছি” এই এক কথা 

বলিয়াই ক্ষান্ত। মনোবিজ্ঞান এ এক 

কথা'র পর্দার আড়ালে ছুই কথা দেখিতে 
পান; দেখিতে পান_আছি এবং আছে 
এই দুই যমক সহোদর পিঠাপিঠি জোড়! 
লাগানে।। তার সাক্ষী_-আমাকে দেখিয়। 

কেহ যদি বলে “এ ব্যক্তি আছে”, তবে সে 

ব্যক্তি যাহাকে বলিতেছে “আছে”, তাহা- 

কেই আমি বলিতেছি “আছি”: তা! ছাড়া - 

আমার আপনার নিকটেও আমার শরীর, 

মন, বুদ্ধি প্রস্ততি আছে; আমি মেই আছে'র 

সহিত জড়িত-ভাবে আছি-_-এরূপ জড়িত- 

ভাবে যে, আমার শরীর-মন প্রসূতি যত-িছু 
পদার্থ আমার সাক্ষাতে আছে বলিয়। গ্রতি- 

ভাত হইতেছে, সমস্তই যদি আমার জ্ঞান 
হইতে সরিয়! পালায়, তবে আছিও সেই, 
সঙ্গে সরিয়া পালায় --যেমন স্ুযুপ্তিকালে। 

এইজন্য বলিতেছি যে, সহজ জ্ঞান যেখানে 

দেখেন শুধুই কেবল আছি, মনোবিচ্কান 

সেখানে দেখেন আছে-আছি একসঙ্গে 

জড়ানে। । তন্বজ্ঞান আবার মনো বিজ্ঞানের 
অপেক্ষাও সুক্ষবদর্শী । মনোবিজ্ঞান আছে”র 
একপিটেই কেবল আছি দেখিতে পান 

তত্বজ্ঞান আছে”র এ-পিট ও-পিট ছুই 
পিঠেই আছি দেখিতে পা”্ন। তত্বজ্ঞানের 
অন্তরের কথ। কিরপ-_যদ্দি জিজ্ঞাস কর, 

তবে নিশ্ষে প্রণিধান কর হোক্ঃ_ 
তত্বজ্ঞানের একটি অস্তরের কথা । 

তোমাকে লক্ষ্য করিয়৷ আমি বলি যে, 
“ইনি আছেন” _-আমার ভাষায় আমি বলি 
“ইনি আছেন।” তোমার ভাষায় তুমি “ইনি 
আছেন” বলে! না-তুমি বলে। “আমি 
আছি।”” একই বস্তকে লক্ষ্য করিয়া 
আমার ভাষায় আমি বলিতেছি “হইনি 
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আছেন”, তোমার ভাষায়. তুমি বলিতেছ 
“আমি আছি”। ছুই কথার ভাবার্থ একই । 
ভাবার্থ একই বটে__কিস্তু তত্রাচ তোমার 
ভাষায় ভূমি যে বলিতেছ “আমি আছি”, 
এইটিই মূল কথা ; আর, আমার ভাষায় 
আমি যে বলিতেছি “ইনি আছেন”, এটা 
সেই মূলের অনুযাদ। ওটাকেই ব৷ মুল 
বলি কেন-_-এটাকেই বা অনুবাদ বলি 
কেন? কেন যে বলি, তাহার কারণ 

দেখিতেই পাওয়। যাইতেছে ; কারণ আর- 
কিছু না_তুমি যে বলিতেছ “আমি আছি”, 
এটা তোমার হওয়া-কথ। ; আর, আমি ষে 

বলিতেছি “ইনি আছেন”, এটা শুধু আমার 
দেখা কথ। |, তব্বজ্ঞান বলেন যে, দেখা- 
কথার মূলে যদি হওয়া-কথ! না থাকে, তবে 

দেখ।-কথা শুধুকেবল একটা কথার কথ। 

হুইয়! দাড়ায় । কাজেই বলিতে হয় যে, 
তুমি যে বলিতেছ “আমি আছি”, সেইটিই 
মূল কথা; আর, আমি যে বলিতেছি 

«ইনি আছেন”, এটা তাহারই অনুবাদ । 

তুমি হয় তে। বলিবে যে, দেয়াল তে! বলে 

না “আমি আছি”--তুমিই বলিতেছ 
«দেয়াল আছে”১-“দ্য়াল আছে” ইহার 

ভিতরে দেখ।-কথ। ছাড়! হওয়া-কথ। কোন্ 
খান্টায়? ইহার উত্তর এই যে, তুমি 
যখন বলিতেছ যে, দেয়াল জাছে, তখন 

তাহার অর্থই এই যে, তোমার দেখা- 

কথার ও-পিটে দেয়ালের নিজের একটি 
হুওয়া-কথ! আছে-_যদিচ দেয়াল তাহা 

মনুষ্যের ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিতে 
পারে না। দেয়াল যদি মনুষ্যের ভাষায় 

কথ! কহিতে জানিত-_তাহা হইলে দেয়াল 
নিশ্চয়ই বলিত “আমি আছি” । দেয়াল 
নিতান্তই পর-দেশের লোক ;- দেয়াল 
তোমার দেশের ভাষায় কথ। কহিতে জানে 
মা) তাই সে মুখে বলিতে পার না ঘে। 

তন্বকোধিনী 
পত্জিক ১৬ হয়, ২ ভাগ 

“আমি আছি”। তুষি দেয়ালের উকিল। 
দেয়াল আপনার অন্তরের কথ। আপনি 
প্রকাশ করিয়। বলিতে অক্ষম-_তাই তুমি 
দেয়ালের হইয়। এইরূপ ওকালতি করিতেছ 

যে, দেয়াল আছে? ইহাতে প্রকারাস্তরে 
বল! হইতেছে যে, “আমি আছি” এট! 

দেয়ালের অন্তরের কথা; যদিচ দেয়াল 

সে কথ৷ প্রকাশ করিয়া বলিতে জানেও 
ন--বলিতে চাছেও না । দেয়ালকে মারো।- 

ধরো-- দেয়ালের তাহছা। গায়ে লাগেনা; 

কাজেই “আমি অ'ছি” এ কথ! প্রকাশ 
করিয়। বলিবার জন্য তাহার মাথাব্যথ! হয় 

না; প্রকাশ করিয়। না! বলুক্__-ঠারেঠোরে 
বলিতে ছাড়ে না; এমন কি-- দেয়াল তো- 
মার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছে “আমি 
আছি”; দেয়ালের অঙ্গুলি হচ্ছে শ্বেতাংগু- 

প্রতিক্ষেপণী শক্তি; সেই তাহার অব্যর্থ 
শক্তি তোমার চক্ষের ভিতরে চালাইয়। 

দেয়াল মুখে না বলুক্-.কাজে বলিতেছে 
«আমি আছি” । 

তত্বঙ্ভানের কথা এই যে, তুমি দেয়া- 
লই.হও আর মনুষ্যই হও--তাহাতে আইসে 
যায় না;_যাহাই তুমি হও না কেন-_ 
তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আমি ঘর্দি বলি 
যে, “ইনি আছেন”, তবে সেই “ইনি 
আছেন” কথাটির ছুই পারেই “আমি 
আছি” বিরাকরমান। এপারের “আমি 

আছি” আমার অস্ত্রের কথা--ওপারের 

“আমি আছি” তোমার অন্তরের কথ! ১ 

আর তোমার সেই অন্তরের কথাটিকে 
আমি আমার ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলি- 
তেছি যে, “ইনি আছেন” অথবা “এটা 
আছে”। 

_ আছি'র সহিত আছি এঁক্য যে কা" 
হাকে বলে, তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারা 



বদ ১৮৮৬, 

প্রথমত, দেখা-কথা”র ছুই পারেই 
হওয়া-কথ|। থাকা চাই। এপারে দ্রষ্টার, 
অর্থাৎ আমার “আমি-আছি” থাক চাই-_ 
ওপারে লক্ষ্য বস্তর, অর্থাৎ তোমার, আমি 
আছি থাক! চাই । 

দ্বিতীয়ত, দেখা কথা*র এপারের হুওয়া- 

কথা*র সহিত ওপারের হওয়।-কথা”র এঁক্য 
থাক চাই। 

তৃতীয়ত, এপারের হওয়া-কথার সহিত 
ওপারের হওয়া-কথার সেই যে এক্য, 
তাহারই নাম আছি*র সহিত আছি”র এঁক্য। 

আছি"র সহিত আছি”র এ্রক্যের 

স্থল দৃষ্টান্ত । 

«আমি তোমাকে দেখিতেছি” এই যে 

একটি দেখিতেছি-ব্যাপার, এই দেখিতেছি”র 
এপারে আমি বলিতেছি “আমি আছি”, 

ওপারে তুমি বলিতেছ “আমি আছি” । 

«আমি তোমাকে দেখিতেছি” এ কথাটি 
একটি বই কথা নহে, অথচ সেই একটিমাত্র 
কথা”র ছুই পারে ছুই আছি বিরাজমান । 

ছুইর্টি কথা দ্রষ্টবা। 

প্রথম কথা এই যে, দেখিতেছি”র এপারে 
দাঁড়াইয়া আমি যে বলিতেছি “আমি আছি”, 

তাহার অর্থ এই যে, দেখিতেছি _ দেখিতে +- 
আঁছি অর্থাৎ দেখিতেছি রকমে আছি। 

তবেই হইতেছে যে, দেখিতেছি আছি*রই 
রকমভেদ ব। প্রকারভেদ | রূপকের ভাষায় 

--দেখিতেছি--আছি”রই তরঙ্গ-ভঙ্গ। দার্শ- 
নিক ভাষায়--দেখিতেছি একপ্রকার পরি- 
বর্তনশীল গুণ ; সেই পরিবর্তনশীল গুণের 
অপরিবর্তনীফ আধার-বস্ত থাক চাই; সে 
আধার-বস্ত কে? না, আছি। কেনন,। 

গোড়ায় আছি ন! থাকিলে, ব্যবহারক্ষেত্রে 

দেখিতেছি থাকিতে পারে ন|। 
স্থিতীয় কথা এই যে, “আমি তোমাকে 

দেখিতেছি বলিলেই বুঝায় যে, তুষি আ- 

৬ 

মার চক্ষুরিক্দ্িয়ের উপরে কার্ধ্য করিতেছ, 
তাই আমি তোমাকে দেখিতেছি। সেকা- 
ধ্যের কারণ আমি নহি-_সে কারধ্যের কারণ 

তুমি। ফলে, দেখিতেছি-ব্যাপারটি এপারের 
আছি'র একপ্রকার গুণপরিবর্তন ;__-*পূর্ব্বে 
দেখিতেছিলাম না- এক্ষণে দেখিতেছি”, 
এইরূপ একট! গুণপরিবর্তন ; এই গুণ- 
পরিবর্তনের উপরে ওপারের আছি”র কার্ধ্য- 

কারিতা দেখিতে পাওয়। যাইতেছে স্পট । 
এই দুইটি কথা পরস্পরের গহিত মিলা 

ইয়! দেখিয়া আমর পাইতেছি এই যে, 

«আমি তোমাকে দেখিতেছি” এই কথাটির 
সঙ্গে ছুই পারের ছুই আছি*র সম্বন্ধ রছি- 
মাছে। এপারের আছি”র সম্বন্ধ যাহা 

রহিয়াছে, তাহ! বস্তগুণের সম্বন্ধ ; ওপারের 

আছি'র সম্বন্ধ যাহ! রহিয়াছে, তাহ। কাধ্য- 

কারণ-সন্বন্ধ । বস্ত-গুণ-সম্বন্ধের সোপান 

দিয়। আমি দেখিতেছি-হইতে এপারের . 
আছিতে অবতরণ করি + কার্য-কারণ-সম্ব- 

দ্ধের সোপান দিয়। আমি দেখিতেছি-হইতে 
ওপারের আছিতে আরোহণ করি। ছুই 

পারের ছুই আছি*র এক্যের নামই আছি”র 
সহিত আছি*র এক্য। 

প্রকৃত কথা এই যে, সম্বন্ধমাত্রেরই 
মূলে এঁক্য অবশ্বাস্তাবী। আমি যদি বলি 
যে, «তোমার সহিত আমার কোনে সম্বন্ধ 

নাই”, তবে তাহার অর্থই এই যে, তো- 

মাতে আমাতে এঁক্য নাই। পুত্র এক- 
সময়ে মাতার শরীরেরই অঙ্গের সামিল 

ছিল--তাই মাতার সহিত পুত্রের এরূপ 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । মনুষ্যমাত্রই জগতের শ্রেষ্ঠ 
উপাঙ্ধান হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই- 
জন্য মনুষ্যে মনুষ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 
সম্বন্ধের মূলে এঁক্যই যদি নাই--তবে 
সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া থাকিবে কিসের উপরে ? 
শৃন্যের উপরে ? না, বালির বাঁধের উপরে? 



অতএব এট। স্থির যে, সম্বদ্ধমাত্রেয়ই লে 

এক্য রহিয়াছে। এমন কি, তেলে-জলের 
স্বন্ধের মধ্যেও এঁক্য দেখিতে পাওয়া 

যায়। একটা কাচ-পাত্রে যদি তেল আর 

জল একাধারে বিন্যস্ত হয়, তাহ! হইলে 

ছয়ের সন্ধিন্থানে উভয়ের এঁক্য এরূপ 

স্বম্পউ আকার ধারণ করে যে, সে স্থানের 

চক্রাকৃতি রেখাটিকে তৈল-রেখ। বলিব ফি 
জল-রেখা বলিব, তাহার ঠিকান! পাওয়া 

যায় না। ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, 
আ'ছ"র সহিত দেখিতেছি/রও এঁক্য 'রহি- 

মাছে; আছি”র সহিত আছি'রও এঁক্য 

রহিয়াছে । আছি'র সহিত দেখিতেছি'র 
এঁক্য প্রকাশ পায় বস্তুগুণের সম্বন্ধ-সূত্রে ; 
আছি”র সহিত আছি'র এঁক্য প্রকাশ পায় 
কার্ধ্যকারগসম্ন্ধ- -সুত্রে। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ছুই পারের 

হছুই আছি*র এঁকোর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই 

পূর্বপ্রবন্ধের উপসংহার-ভাগে সাটে-সৌটে 
বল! হইগ্নাছিল__“আছি+র সহিত আছি”র 
এঁক্যই স্বাধীনতা”র ভিত্তিমুল।” | 

অতঃপর, আছির সহিত আছি”র 
এঁক্যের সঙ্গে স্বাধীনতার কিরূপ ঘনিষ্ঠ 

সম্বন্ধ, তাহা পর্যালোচনা! করিয়া দেখা 

যা+কৃ। 
মনে কর, দেবদত্ব-নামক একজন 

বলবান্ যুবা পুরুষ কয়েক ভরি সোনার 

গহনা বৌচ্কায় বাঁধিয়া লইয়! একাকী 
পদত্রজে গ্রাম হইতে গ্রামীস্তরে যাইতে- 
ছেন। ছুই গ্রামের মধ্যে ১৫ ক্রোশের 

ব্যবধান। প্রত্যুষে যখন তিনি রওন! হুই- 

লেন, তখন তাহার মনে হইল যে, তিনি 

গম্তব্যপথ একনিশ্বাসে গ্রাস করিয়া ফেলি- 

বেন। তিনি ভাবিলেন “একঘণ্টার মধ্যেই 
আমি ১৫ ক্রোশ পথ হাটিয় পার হইব 
কাহার সাধ্য আমার গতিরোধ করে-_ 

০ .. সুঠালিতী 

১৬ কিউ, ২ ভাগ, 

আমি স্বাধীন!” এরূপ ষে তীহায় মনৈ 
হইল, তাহ! হুইবারই. কথা; কেন না, 
একটি-আধটি নহে _তিন. চারিটি_-মাখালো 
গোঁচের কারণ একঘযোট হুইয়। তাঁহার 
মনোমধ্যে এরূপ একটা মহোছামশালি-স্বা- 
ধীনতা-বোধের ফোয়ার। খুলিয়। দিয়াছে । 

প্রথম কারণ হণচ্চে সুস্থ শরীরের বল- 
স্কর্তি।, : 

- ্থিতীয় কারণ হু,চ্চে নিঃশঙ্ক 
আনন্দ-স্ফর্তি। 

তৃতীয় স্কারণ হচ্চে গম্যস্থানে যাইবার 
জন্য আগ্রছের আতিশয্য | 

চতুর্থ কারণ হুচ্চে--কর্তব্য-কা 
প্রবৃত হওয়া-গতিকে অন্তরাত্বার' টি 

এয ) প্রসন্নস। | 

' দেবদত্ত স্বাধীনতায় ভর করিয়! দশ- 
ক্রোশ পথ অকাতরে অতিবাহুন করিলেন । 

তাহার পরে ক্রমে তাহার স্বাধীনতা! মন্দা 
পড়িয়। আমিতে লাগিল । কায়-রেশে তিনি 
আর ছুই-ক্রোশ পথ কথঞ্চিং প্রকারে 
অতিবাহন করিলেন; কিন্ত এখনো তিন- 
ক্রোশ গন্তব্যপথ তাহার সম্মুখে দিগন্তর্- 
হইতে দিগস্তরে প্রসারিত রহিয়াছে । 
তাহার পদদয় বেঘোরে পড়িয়।--নিতাস্ত 
না চলিলে নয় তাই চলিতেছে । যে স্যাধী- 
নতা-বোধের নৃতন ন্ফর্তির সময় ১৫ জ্রোশ 
পথ দেবদতের চক্ষে এক-ক্রোশের বেশ ধারণ 

করিয়াছিল, সেই স্বাধীনতা-বোধের এখন 
অন্তগমনের কাল উপস্থিত; এখন তাই 

ক-ক্রোশ পথ তাহার নিকটে শত-ক্রোশ 
বা ততোধিক | দেবদত্ত এখন মনে করিতে- 
ছেন যে, “আমার স্বাধীনতায় কাজ নাই-_ 
মাঠের মধ্যে কোথাও যর্দি একট! বটগাছের 
আড়াল পাই, তবে তাহার সুঙ্গিগ্ধ ছায়ায় 

মুহূর্তেকের জন্য হাত প1 ছড়াইয়া বাঁচি।” 
পূর্বেবে দেবদত্তকে দেবদত্তের মন তিন-সত্য 

মনের 
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করিয়া, বলিয়াছিল “তুমি ম্বাধীন্” ) এখন 
অয়ান-বদনে বলিতেছে “তুমি পরাধীন ।” 
মনের ছুই কথাই কিছু আর সত্য হইতে 
পারে না) হুয় এট! সত্য-_নয ওটা সত্য। 

তবেই হুইতেছে যে, দেবদত্তের তখনকার 
সেই যে স্বাধীনতা-বোধ এবং এখনকার এই 
যে পরাধীনতা-বোধ--ছুইই তাহার ছুই 
বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী ছুইপ্রকার মনের 
ভাব, তা বই আর-কিছুই নহে। তাহার 
পরে মনে কর, অন্ত-দিবাকরের সঙ্গে সঙ্গে 
যখন তাহার স্বাধীনতাবোধ অন্তমিত হইল, 
তখন তিনি সম্মুখে একট! প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ 
দেখিয়। তাহার তলে বোচক! হেলান্ দিয়! 

বদগিলেন--বসিয়। শ্রমাপনোদন করিতেছেন, 

ইতিমধ্যে জনৈক অপরিচিত পথিক তাহার 

ছুই-হাত অন্তরে সেই বটরৃক্ষের আর-এক 
পার্থে স্থান গ্রহণ করিল। 

দেবদত্তের মনোমধ্যে ছুইটি কথ। কাঁধ 
ধরাধরি করিয়। উপস্থিত হইল। একটি 

কথ! এই ষে, বোঁচ্কার ভিতরে চারি-পাঁচ- 

ভরি স্বর্ণালঙ্কার রহিয়াছে) আর-একটি ূ 
কথ। এই যে, পার্ষের লোকটির মুখের 
আকার-প্রকার ভাল নহে; ত। ছাড়া, 
তাহার হাতের লাঠির আয়তনের পরিমাণ 
কিছু যেন মাত্রাতীত। দেবদত্ত যে, স্থানা- 
স্তরে উঠিয়! যাইবেন--লে শক্তি তাহার 
নাই; তাহাতে আবার, নিদ্রার আকর্ষণে 

তাহার চক্ষু বুজিয়! আসিতেছে । কিন্তু 

*নিদ্রাকে কোনোমতেই আসিতে দেওয়া 
হইবে না” এই তাহার প্রতিজ্ঞা । : তাহার 
মনের ভাব এই যে, “কি জানি! হাতের 
য্তির সহিত মুখের চেহারার অমন খন 
মিল, তখন দবিশ্বীসো! নৈব কর্তব্যঃ 1 

কিন্ত নিদ্রাকুহকিনীকে তিনি কত ঠেকাইয়। 
রাখিবেন! যেই একটু ফ্কাক পাইতেছে_ 
অমনি. নিজ চুপি চুপি আসিয়া চক্ষুর 

দার-সতে্ি আলোচনা ৬৩ 

কপাটে কুলুপ আঁটিয়। হন্তকের ভার ধোচ্- 
কার দিকে চুলাইয়! দিতেছে ; মস্তক বট- 

বক্ষের গায়ে ' ঠোকর খাইয়া সচকিতভাবে 
স্বস্থানে উঠিয়া! ধাড়া্টতেছে ; আর ততক্ষ- 

পা দেবদত্তের তক ভাঙিয়া যাওয়াতে 

দেবদত্ত বোচ্কাটিকে আপনার আয়ত্তের 
মধ্যে সরাইঘ্না আনিয়া সাবধান করিয়া 
রাখিতেছেন। নিদ্র। কিন্ত ছাড়িবার পাত্র 

নহে-_নিদ্র। অপ্রতিহত উদ্ভধমের সহিত 
আক্রমণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিতেছে। 

এমন-সময় দেবদত্তের একজন পুরাতন বন্ধু 

সেই পথ দিয়! যাইতেছিলেন__তিনি দ্বেব- 
দতকে দেখিয়া মহা-আনন্দ প্রকাশ করিয়া 
তাহাকে আপন আলয়ে লইয়! গেলেন । 
দেবদত্ত সেখানে গিয়ু। চির-পরিচিত বন্ধুবর্গের 
মাঝখানে স্বাধীনতার ন্বর্গ হাত বাড়াইয়৷ 
পাইলেন-_মনের হ্খে ঘুমাইয়৷ বাঁচিলেন। 
দেবদত্তের যাত্রারস্ত হইতে বন্ধুভবনে উপ- 

_ নীত হওয়া পর্যন্ত তাহার স্বাধীনতা-বোধের 

পথের সমাচার যদি জিজ্ঞানা কর, তবে 

তাহা! এইঃ--- 
যাত্রাকালে দেবদ আপন শরীরে বলের 

ষ্্ত এবং মনে আনন্দের স্ফর্তি প্রচুর- 
পরিমাণে অনুভব করিয়াছিলেন। | ্রর্তিই 
অনুভব করিয়াছিলেন-_ন্ফুস্তির বাধ! অনু- 
ভব করেন নাই। তিনি তখন মনে করিয়া- 

ছিলেন যে, আমার এ তি বাহিরের 
কোনো-কিছুর বশতাপন্ন নহে__ইহারই 
নাম স্বাধীনতা-বোধ। দেবদত্ের এই 
প্রথম উদ্যমের স্বাধীনতা-বোধের প্রধান 
কারণ_-শরীরের স্বাস্থ্য । শরীর যদি কোনে। 
অংশে অন্ুস্থ হয়, তবে যে অংশেতাহা 

অন্স্থ, সেই অংশে তাহ। দেসী ব্যক্তির পর। 
পক্ষান্তরে, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর দেহী ব্যক্তির 
আপনার তো বটেই--তা| ছাড়। তাহা এক- 
*্রাকার দ্বিতীয় আপনি |! শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ 
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হইলে, শরীর আছে এবং আবি আছি; এঁ | আছি” সহিত ও-পিটের আছি” এঁক্ট 

১৬, ২ শপ 

দুয়ের ভিক্নতা যৌধ থাকে না গুশ্থ শরীর । বলিয়া নির্দেশিত হষ্ঠতৈছে । 
গেহী ব্যক্তির ছিতীয় আপনি বলি হস্থ 
শরীরের পরিধির মধ্যে দেহী ব্যক্তি এক- 

প্রকার সহজ স্বাধীনত। অনুভব করে। এই 
যে'সহুজ স্বাধীনতা, ইহ্থার যধ্যে জাছি”র 
সহিত আছ্ি”র এঁক্য কোন্খানটায়, তাহা 
যঙ্ধি জিজ্ঞাসা 'কর, তবে তাহার ঠিঝানা- 
পাওয়। যাইতে পারে এইরূপেং-- 

 দেহী ব্যকি দেহ-বোধের এপারে 
থাকিয়! বলিতেছে যে) আমি আছি এবং 

আমার দেহ আছে। দেেহী ব্যক্তি ফে বলি- 

তেছে “আমি আছি”, এইটিই দেহ ব্যক্তির 
হওয়।-কখা ; পক্ষাস্তরে-__-দেহ আছে”), 
এট। দেরী ব্যক্তির দ্েখা-কথ। ; দেহী 
ব্যক্তির এই দেখা-কথ| ব্যর্তীত--দেছের 
নিজের একটি হওয়।-কথ। জাঞ্ছে। কেন না, 
দেহ একপ্রকার অশাব্দিক ভাষায় বলিতেছে 
যে, আমি আছি; আর. দেহী শাকিক 
তাধায় তাহার অনুবাদ করিয়৷ বলিতেছে 

যে, দেহ আছে। এখন বক্তব্য এই যে; 
একদিকে অশাব্দিক ভাষায় দেহ বলিতেছে 
আমি আছি, এখং আর-ঞএকদিকে শাকিক 
ভাষায় দেহী বলিতেছে আমি আছি ; এই 
যে ছুই দিকের চুই আছি-_হ্ুস্থ-শরীটর 
এই দুই আছি এক আছি”রই সািল হুইয় 
দাড়ায়; কাজেই-_ এ-আছি. ও-আছি-কর্তৃক 

বাধা প্রাণ্ড হয় না; আর, বাধাপ্রাপ্ত হয 
ন! বলিয়া: দেহী ব্যক্তি স্বারধীনত। অনুক্ধব 
করে । এইরূপে দেহী-আত্স। (যাহার শাস্ত্রীয় 
নাম বিজ্ঞানাক্মা )আর, দেহ্-আত্ম! (যাহার 

াস্রী় নাম ভৃতাত্ম) এই ছুই সত্ব ধখন 
একাক্ম। হইয়। যায়) তখন সেই একাত্মভাধ 
হইতে একপ্রকার অবার্ধিত ৮০৬, জন্মগ্রহণ | 

করে ; আর, দেশ-দেহীর সেই যে একাখ- 

স্কাষ,' তাহাই এখানে দেহের এ-পিটের 
আছি” সহিত দেহীর আছি”র এঁক্য) এক্ষবে 

প্রথঙ্ক উদ্যমে দেবধত শরীয়কে ধতটা 
আপনার মনে করিয়াছিলেন, ক্রমে ৫ খি-. 
লেন__শরীর ততটউ। আপনার নছেঁ। পরি-. 
শেষে যখন দেখিলেন যে, তাহার পদ-য় 
তাহার কর্থার অবাধ্য হইয়া--ত্তিনি যত 
বলিতেছেন “চলো”, সেছুই ভ্রাতা ততই 
বলিতেছে “চলিতে পারি না”, তখন তাহার 
স্বাধীনতা-বোধের বক্ষ একেবারেই দমিয়া 
গেল। তাহার পরে যখন তিনি বটবৃক্ষ- 

তলে নি হুইয়। বাহিরের লাঠিয়াল এবং 
অন্তরের নিষ্র! দুয়ের কাহাকে সাম্লাইবেন, 
তাহ। ভাবিয়া পাইতেছেন না), তখন কত যে 
তিনি পরাধীন, সে বিষয়ে তাহার বিলক্ষণ 
শিক্ষালাভ হইল । তাহার পরে তিনি যখন 
বন্ধু-ভবনে স্থুবিশ্বস্ত-চিত্তে মনের কপাট' 
খুলিয়! স্থখে শয়ন করিলেন, তখন দেখিলেন 
যে, তীহার চারিদিকের লোকেরা সকলেই 
ত্বাহার আপনার লোক-_কেহই তাহার পর 
নহে। তা ছাড়।-_ধনঞ্জয় নামক গৃহকর্তা 
তাহার পরম বন্ধু-_-একপ্রকার দ্বিতীয় আ- 
পনি । এই সকল কারণে _পথের মাবখানে 
তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন সেই যে 
তাছার আদরের ধন স্বাধীনতা, এক্ষণে তাহা 
তিনি শুধনুব্ধ ফিরিয়া পাইলেন। এক্ষণে 
আছি*র সহিত আঁছিপ্র' এঁক্য অর্তীব হুস্প্ট' 
আকার ধারণ করিল। বন্ধুপ্রাপ্তির এ-পারে' 
দেবদত্ের আমি আছি এবং ওপারে ধন- 
জয়ের আমি আছি, এই ছুই আছি একীতুত 
হইয়া দেবদত্ের খন্তঃকরণে স্থার্থীনতার 
কপাট উন্মুক্ত করিয়া-দিল। দেবদত্ত যাত্রা- 
কালে যেরাপ' স্বাধীনত। অনুভব করিয়া- 
ছিলেন; তাহার গোড়া” ফথা দেহের 

বন্ধুতবনে তিনি বেরপ স্ৃহীনতা অনুখধ' 
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করিতেছেন, তাহার গোড়া'র কথা বন্ধুধর্গের 
আছি”র সহিত আছি'র এঁক্য। কিউ 
এ ছুইপ্রকার প্রাচীরের থের-দেওষ। স্বাঁধা- 

নতা ব্যতীত জার এফ প্রকার স্বাধীনতা 

আছে._.যাহার পদধী অতীব উচ্চ; এত 
উচ্চ ঘে বর্তর্মীম কালের সভাতার অবস্থ! 

ধেরপ শোচনীয়, তাহাতে তাঁহাকে নাগাল 
পাওয়া হুছুষ্ষর | . সেটি হচ্চে পারমার্থিক 
স্বাধীনতা--“যাঙ্থার আর-এক নাম মুক্ি। 

দেহ যেন দেহীর আপনার, গেই ধেখন 
গেহী'র আপনার, সমস্ত বিশ্বত্রক্মা্ড তেষৰি 
ভগবদতক্ত, সাধু পুরুষের আপনার । পরি. 
বারস্থ জাতীয় স্বজনের। যেমন গৃহী ব্যক্তির 

দ্বিতীয় আপনি, পরমাত্মা তেমনি তত্ত জী- 

বাজ্মার দ্বিতীয় আপনি। জীবাস্বা ক্ষুদ্র 
ব্রন্মাণ্ডের আছি, পরমাজ্বা বিশ্বব্রন্মাণ্ডের 

আছি--এই ছুই আছি'র এঁক্যের ভিতরে 
সমস্ত আছি”র সহিত আছি”র এক্য সম্ভুক্ত 
পহিয়াছে; আর, প্রত্যেক মনুয্যের স্বাধীনত। 

বোধ সেই এঁক্যেরই অস্ফুট আতাস। এই 
অস্থ,ট- স্বাধীনতার ভাব, যাহা! প্রত্যেক 

মন্ুষ্যের তিতরে ভিতরে কার্য করিতেছে, 

তাহ! যখন ভগবদ্তক্ঞ। লাধু ব্যক্তির মনো- 
নখ হপরিস্যুট আকার ধারণ করে, তখন 

স্তাাই পারমার্থিক ধর্ট্ের ভিতিমুল এবং 
গুক্তির মোপান। €লীকিক ধর্ম বলিতেছি, 
কাঁছাকে ?. ফে-ধর্পের দুটি ফলাফলের 
রাজ্যে ঘুরিয়! বেড়ায়, তাছার উর্ধে ওঠে 
না, তাছারই নাম লৌকিক ধর্ম । পারম।- 
ধিক ধর বলিতেছি কাহাকে ? যে-ধর্শের 

দৃষ্টি ফলাফলের রাজ্য ছাড়াইয়া উঠিয়া 
নিফাম-ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের প্রতি 

নিবদ্ধ হয়, তাহীরই নাম পারমার্থিক ধর্ম । 
লৌকিক ধর্শের' গোড়া” কথা হচ্ছে মন্ু- 
য্যের স্বড়াবসিদ্ধ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস; এক 

কথায়--ঈশ্বরবিষযক পরোক্ষ জান । পায়- 
নীর্থিক ধর্পের গৌড়া'র কথা! হু্চে--. 
ঈশ্বরকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া 

জানা; এক কথায়--পরম-শ্রীতিতক্ভি- 
সকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান। | 

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ধর্মতত্ প্রারশই 

ঈশ্বরতত্ব হইতে স্বতন্ত্ররপে আলোচিত 
হুইয়া থাকে, আর, সেই গতিকে ধর্মতত্ব 
এরূপ একট। গৌঁড়ানাই-জাগ।/»রকমের ' 
ধরিতে ছুেপাওয়া না-যাইবার কথা হুইয়। 
দাড়ায় যে, তাহা! “ন দেবায় ন ধর্ন্দায়” অর্থাৎ 

কাহারো কোনো উপকারে আগে না।. 
আমাদের দেশে ধর্মতত্বের আলোচনা-পদ্ধতি 

স্বতন্ত্র । আমাদের দেশের ধর্মশান্ত্রে ভগ- 

বদৃভক্তি এবং ধর্মনীতির (215 এবং 70191-. 

1র) হরগৌরীর ন্যায় যুগলাঙ্গভাবে অনু- 
শীলিত হুওনের প্রথ। চির-গ্রচলিত | বাক্না- 

স্তরে জামি দেখাইক যে, আমাদের. দেশে 
ধর্দতন্ব প্রধানত ছই. শ্রেণীতে বিভক্ত. 

(১) সকাম ধন্মতত্ব এবং (২) নিষ্ষা্জ- 

ধর্্মতত্ব; আর সেই সঙ্গে দেখাইব যে, মকাম 
ধর্মের মূল স্বতাবসিদ্ধ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস ক. 

পরোক্ষ জ্ঞান; নিফাম ধর্মের মূল বিশিষট- 
রূপ ঈশ্বর-ভক্তি এবং অপরোক্ষ জ্ঞান। 

সংবাদ। 

গত ২৩ বৈশাখ জ্ীযুক্ত বাধু সত্য প্রসাদ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্ঠার শুভ বিবাহ আদি 
ব্রাঙ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে সমা-. 
রোছে কাশীতে সম্পঙ্গ হইয়। গিয়াছে । কন্তান্স . 
নাম গ্রীমতী শান্ত! দেবী, পাত্রের নাম শীমান্- 
প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । এই বিবাহে 
কয়েকটা বিখ্যাত ত্রান্দণ পণ্ডিত নিমস্ত্রিত 
হইয়াছিলেন। ইহ্ীর৷ বিবাহসভায় বাদান্ু- 
বাদের পর একবাক্যে স্থির করেন, জাদি, 



৩৬. 

জর বিবাহপদ্ধতি সম্পূর্ণ শাক
্ানু- 

সর্ববাঙ্গীন কল্যাণ বিধান করুন
। 

গত ১৫ই আবাঢ় জমিদারি বিরহামপুরের 
পৃণ্যাহ সমারোছে সম্পন্ন হুইয়! গিয়াছে। 
এই উপলক্ষ্যে পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব 

পর যে কন্তৃতা করেন,
 তাহার সংক্ষেপ নিষ্গে

 

প্রদত্ত হইল। 

বির হরন্গগ সিনা রাজারা 
ছর্তাগ্যে

র ভিতর দিয়! আমরা অদ্
য আবার 

নব পুণ্যাহে মিলিত হুইয়াছি। পুশ্যাহ 

অর্থ পুপ্যদিন, ধাহারা এই না
মকরণ করিয়া- 

ছিলেন, তাহার! বাস্তব
িকই দুরদর্শাট কেন 

না পুশ্যাহ-প্রথ! রাজ! প্রজার সর্বপ
্রকার 

দ্ধ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিবার
 উদ্দেশেই 

প্রবর্তিত হইয়
াছে। সে সম্পর্ক কল্যাণের 

সম্বন্ধ ও কর্তব্যাদি ন
ৃতনরূপে যে দিন উক্

ভ্বল 

করিয়! দেয়-_জাগাইয়। তোলে, সেই দিন 

বাস্তবিকই পুণ্যদ
িন ! 

প্রজার কল্যাগণসাধন, অধীন দেশের 

সর্বপ্রকার সাধ্যায়ত্ অকল্যাণ ও অভাব- 

সংক্ষেপত রাজধর্ম । রাজ! স্বয়ং অধিক
ৃত 

* কলিকাত। সংস্কত কলেজের স্থবিখ্যাত অধ্যা- 

পক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোবিন্দগ্রসাদ শাস্ত্রী 

মহাশয়ের অগ্রজ মহামহোপাধ্যায় 
শ্ীধুক্ত গঙ্জাধর শাস্ত্রী 

0.1. %, (অগ্নিহোত্রী ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জনার্দন শাস্ত্রী 

পণ্ডিত জীর্দীননাথ বেদাততবাগীশ প্রভৃতি ৮।৯ জন 
ক্মুপণ্ডিত বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন। জামানের 

উপা- 

চার্ধ্য পণ্ডিত শিবধন বিস্ভার্ণব মহাশয়ের সহিত ধর্ম 

শান্ত সম্বন্ধে কখোগকখনানত্তর তাহারা! যনূর্বেদের অংশ- 

বিশেষ আবৃত্তি করিয়া এাক্ষবিবাহের
 নিলি 

ফয়েন। 

রা, 

বিস্তৃত তৃভাগের 
সমস্ত অংশ তন্ন

 তন্ন করিয়া! 

দেখিতে পারেন ন
া? ম্থুতরাং কর্মন

ির্বাহ্র 

জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত
 করেন,

 সেই প্রতি- 

থাকে। অধিকা
রমদে মত্ত না হুইয়। রাজার 

ইঙ্গিত ও অভিপ্রায় অনুসার
ে ্পথে র

ঃ 

কিয়! রাজ্যশামন করাই প্রতিনিধিগণের 

কর্তব্য।  রাজতক্তি, সরলতা, সাধুভাব 

প্রজামগুল
ীর হৃদয়ের সম্পত্তি ; রাজকার্য্য

ের 

যথানস্ভব সহায়ত প্রজাবর্গের অবশ্য কর্তব্য। 

রাজ। রাজ-প্রতিনিধি ও প্রজাবর্গের এই 

মঙ্গলভাব
 পাঁছে মলিন হুইয়। 

যায়, সংসারের 

কুটিল গতিতে রাজাপ্রজার মধ্যে পাছে 

কোন প্রেমছীন কঠোর ছুর্ভেদ্য যবনিকা 

পতিত হয়, এই আশঙ্কাতেই প্রতিব হ্সর 

পুণ্যাহের অন্ুষ্ঠান। 

না 
রাডার 

প্রজামগুডলীর ভক্তিপূর্ণ আবেগময় ভাব 

দেখিয়! সম্ব
তসরের জন্য নূতন করিয়। 

তাঁহার 

পিছত সেহুনন্ধ কর্তব্যজ্জানকে 
উজ্ছল 

করিয়। তোলেন, রাজপগ্রতিনিধিগণ 
পম- 

বেত শরণাঁগত প্রজার ক্ষমার যোগ্য অপ-. 

রাধ বিস্থৃত হইয়া! তাহাদের কল্যাণসাধনে 

মনোযোগী হন, প্রজাগণ অ
ন্তরের ছুর্বদ্ধি-_. 

দের সর্ব্বনাশের চেষ্টীপ্রভৃতি সমন্ত অক- 

ল্যাণভাবের চিহ্মাত্র বিলুণ্ড করিয়! এই 

শুভ দিনে বিনয়ে 
ম্বজনতায় রা

তে 

হুঘয় পূর্ণ ক
রিয়া তোলে 

। 
| 

সাম্রাজ্য রাজ্য, জমিদা
রী একই শ্রেণীর 

বিষয়। জমিদারীও একটা র্হৎ লংসার 

মা। আমাদের
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসার চালা-

 

ইতৈ আমাদের ক
ত শ্রম কত ক্লেশ ক

ত *. 

কঠোর চেষ্টা করিতে হয়। ক্ষু্ ছুত্র; 
পরিবারের মধ্যে শাস্তি সম্ভব ও. রঃ 
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চ আর এই দিগন্তব্যাগী বিস্তৃত ভূমি- 
খণ্ডের শত শত গ্রামের সহস্র সহস্র গৃহের 
লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দ্বার্থ 
ও আকাঞ্সণ চরিতার্থ করিয়া এই ম্বরৃহৎ 

সংসার পরিচালন করা কত বড় শক্ত _ 

কত বড় কঠোর কর্ম! ক্ষুদ্র গৃহের তিন 
জনের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলেই বিষম 
হইয়া ফ্লাড়ায় ; কত গৃহে চিরকালের জন্য 
সুখ শান্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর এই 
বৃহৎ সংসারের মধ্যে স্বার্থের ঘাতপ্রতি- 
ঘাতে যদি বিবাদের বহি জ্বলিয়া উঠে, তবে 
তাহার দিগন্তব্যাপিশিখাস্পর্শে কত শত 

গুহ ভনম্ম হইয়া! যায়, তাহার সংখ্যা কে 

করিতে পারে? কিষ্ত ঘদি প্রজাগণের 
রাজভক্তি উজ্জ্বল ধাকে, রাজার শ্নেহ, রাজ- 

করুণ। যদি তাহাদের একাম্ত লভ্য সামগ্রী 
হয়, তবে শত শত বিচ্ছেদ বিবাদ অনায়াসে 

বিদুরিত হুইয়। যায়। এক অন্তনিহিত 
অকপট রাজভক্তি সমস্ত বিবাদানলের 

শাস্তিজল, শত বিরোধের সমাধান, অনন্ত 
বিচ্ছেদের--শত খণ্ডততার এক্যসুত্র, বিচিত্র 
রকমের অমঙ্গল ও উপদ্রবের বিনাশমন্ত্র ! 

রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রিয়তা একই কন্মে 
প্রজাকে প্রণোদিত করে। সাধু রাজ। 

রাজ্যের কল্যাণ কামনা করেন, স্থতরাং 
স্বগুহের স্বদেশের কল্যাণ চেষ্টা করিলে 
রাজারই প্রিয়কার্্য কর! হয়। রাজ! যদি 
প্রজারঞ্জক হন, আর প্রজা যদি মিথ্যা বি- 
দ্রোহপরায়ণ ছুষ্টবুদ্ধি-চালিত না হয়, তবে 
সেই রাজ্যে--সেই দেশে--সেই দেশের 
প্রতি গৃহে নিত্যশাস্তি-_অচঞ্চল সম্পদ্-স্থির 
সৌভাগ্য বিরাজ করে। আজ জাপানের 
মঙ্গলভাবপুর্ণ অজেয় রাজশক্তি জাপান- 
সাআ্জাজ্যের অগণ্য প্রজার প্রাণপূর্ণ রাজভক্তি 
ও অসাধারণ হ্থদেশপ্রিষতার সন্ধিত সম্মি- 

লিত হুইযস। বিশ্ববাসী সভ্য নর নারীকে 

নত এ নি নিশি ০১৭১) 

সস্তিত__মুগ্ধ-বিশ্মিত- করিয়। একতার 
সত্যতার সাক্ষ্য দান করিতেছে । রাজার 
স্নেহ প্রজার ভক্তি আকর্ষণ করে এবং প্র- 
জার ভক্তি রাজার অন্তরে স্নেহরস সঞ্চারিত 

করিয়। দেয। এই উভয়ের সম্মিলনে 

বাস্তবিকই অসাধ্য সাধন হুয়। 
ংসার অতি বিচিত্র স্থান, এখানে 

এমনও দেখ! যায় অনেক রাজ। দীন প্রজার. 

শোণিতপম অর্থরাশি বিচিত্র ব্যসনে বিলাসে 

রাজসূয়ে মিথ্যা দন্তপ্রচারে দিনে দিনে 
নৃতন নৃতন উপায়ে ছলে বলে শোষণ করিয়া 

অভাবগ্রন্ত লাঞ্চিত হুঃখী প্রজার কাতরক্র- 
ন্দনে বিদ্রুপ এবং উপেক্ষা প্রদর্শন করেন; 
আজ সেই শোপিতশোষক সাত্রাজ্যাধিপতি 
বা জমিদারের জধঘন্যকাহিনীর আলোচন! 
করিয়। আমর। পুণ্যক্পোক পৃজ্যপাদ শ্রীমন্ম- 

হযিদেবের জমিদারীর পুণ্যাহকে কলহ্কিত 
করিব না। প্রায় দশ বতসর হইল আমি 
মহযি-পরিবারের মহত্ব অনুভব করিবার 
স্থযোগ বিশেষভাবে পাইয়াছি। আমার 

এই দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণরূপে ইহ। 
বুঝিয়াছি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে প্রজাগণ 

এমন ভূম্বমী লাভ করিয়াছে তাহার। ধন্য 
এবং যে কর্্মচারগণ এমন মহদাশয়গণের 
পুণ্য আশ্রয় লাভ করিয়াছেন তাহারাও 

ধন্য । আমি আসা করি এই বিস্তৃত জমি- 
দারীর প্রজামগ্ুলী আপনাকে আদর্শ ভূ- 
স্বামিলীভের সৌভাগ্য অনুভব কারবার 
অধিকারে বঞ্চিত নহে। 

উপসংহারে আমি যে এই শুত পুণ্যাহ 
উপলক্ষে সেই অক্টীশীতিবধাঁয় কল্মযোগী 
ব্রহ্ম প্রাণ বিশ্বপ্রেমিক মহাঁধধর পুণ্য আশী- 

ব্ধাদের মন্দাকিনী গ্রজ। এবং কম্মচারীদের 
উদ্দেশে মস্তকে বহুন করিয়া এখানে আনি- 

যাছি, তাঁহা। এক্ষণে জাঁতিবর্ণশির্ববিশেষে 

প্রবাহিত করিয়া দিয়। ধন্য হইতেছি। 
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সকলে ধর্তে কর্মে সাধুতায় সন্ভাবে সত্যের | ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের 
পথে-_কল্যাণের পথে অগ্রসর হউক, এই 
তাহার শুভ আশীর্বাদ । আদেশানুমারে কর্মচারী 

হে সর্বমঙ্গলালয় করুণাময় প্রভো ! . নিয়োগ । 
এই পুণ্যাহ-উত্লবে তোমার প্রসাদবারি ১৮২৬ শকের ১ল! শ্রাবণ হইতে আদি 

রাজ! প্রজা ও রাজকর্মচারী সকলেরই ব্রাঙ্ষদমাজের ও তত্ববোধিনী পত্রিকার 
মন্তকে বর্ষিত হউক হে বিশ্বনাথ! হে কার্ধ্য নির্ববাহার্বে নিম্থলিখিত কর্মচারী 
সংসার-মহাসাগরের গ্রুধতারা! তোমার | 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এখানকার সকলে যেন দির বরা 
কল্যাণের পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে জাচার্যয ও সভাপতি 

্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পারে। তুমি যে মহাদৃষ্টান্ত__প্রত্যক্ষ 

দৃষ্টাস্ত এই ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী চালক ও উপাচার্য 
প্রজাবর্গের সম্মুখে রাখিয়া তাহা যেন ব্যর্থ শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত হেমচজ্র বিদ্যারত্ব 

না হয়__তাহ। যেন নিক্ষল না হয়। তুমি % ৮» প্রিয়নাথ শাস্ত্রী 

'সকলকে ব্যর্থত। হইতে, বিপদ্ হইতে, পাপ- ». » শিবধন বিদ্যার্ণব 

বুদ্ধি হইতে, আলম্ত হইতে, অমঙ্গল হইতে  », শস্ত,নাথ গড়গড়ি 
রক্ষা কর- তুমিই সকলকে রক্ষা কর। ১. চিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় 

ও একমেবাদ্বিতীয়ম্। ৪ 

_.. । প্রযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এই পুণ্যাহ উপলক্ষে উদ্ত পরগণার প্রধান কর্শচারী | ্ শররেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

গা ,  অত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 

প্রকাশিত হইল। | শপ 

বিস্ব বিপদ সম্পদ মীবে। ূ কর্মাধাক্ষ ও ধনরক্ষক ূ 

থেকো! সদা হরি আমার নিকটে ॥ শ্রীযুক্ত যোগেন্জরনাথ শিরোমণি 

আমি অতিদীন ভ্তক্তিজ্ঞানহীন। -+ 

হাতে ধরে মোরে নিও সাথে সাথে ॥ ততববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক 
পাপ প্রলোভন ফাঁদ পেতে আছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রাসিবে আমারে একা পেলে ॥ সহকারী সম্পাদক 

তাই বলি তোমারে যেওনা অন্তরে । স্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব 

থেকো হে অন্তরে (দীন) হগিদাসের ॥ » শিবধন বিদ্যার্গব 

ভবভয়ে শঙ্কিত তরঙ্গে কম্পিত। বর ৪ 

ব্রিতাপে তাপিত আর্তজনে £ ট 

ভবভয় ভঞ্জন নিত্য নিরঞ্জন । ভ্রীদ্বিজেজ্্রনাথ ঠাকুর 

... স্ত্রীজানকীনাথ ঘোষাল 

দীন রক্ষ দীনে ॥ ্রীছিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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৭৩৩ সংখ্যা! 
ভাঙ্র খ্রাঙ্গ নন্বৎ ৭৫। 

খা 
ৃ যোড়শ কণ্প ্া 

ইনি /)া 
ূ তে ূ তীর ভাগ । $ 

১৮২৬ শক 
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ঘাহলিহাউঈস্থিবান্ন ম্মপগ্মনলি। ঘক্মিণ্ দীন [দথন্ধান্যপ্থাখলত্্ লহুনান্তললন | 

আদি ত্রাক্মামমজ ৷ 

১৮২৬ শক, ২৬এ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার । 

স্বাধীনত। | 

সর্ধং পরবশং ছুঃখং সর্বমাস্মবশং স্থখং। 

চিরদিনই এই কথা মনুষ্য বলিষা 

আসিতেছে, স্বাধীনত। অমূল্য রত্ব । ইহা- 
তেই প্রকৃত স্থখ ও শান্তি এবং মনুষ্যের 

মহত্ব ও মনুষ্যত্ব । কিস্তু আমরা এখানে 

কত দূর স্বাধীন হুইতে পারি, এবং কি 
প্রকার স্বাধীনতা আমাদের মঙ্গলকর, তাহ। 

ধীর ভাবে বিবেচনা কর! কর্তব্য । কোঁন- 

রূপ দ্েেশাচারসম্ভৃত কৃত্রিম বা ক্লেশকর বাধ! 

হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যের স্বাভাবিক 
শক্তির পরিচালনার নাম স্বাধীনতা । ইহাই 

তাহার পক্ষে প্রকৃত শ্রেয়ক্কর। কিন্ত 

ইহাকেই মঙ্গলের পরাকাষ্ঠ। বল! যায় না । 
ইহাতে কেবল ক্লেশজনক বাধার অতাব মাত্র 
বুঝায়। ইহাকে জীবনের মুখ্য কার্য্য বলা 

যাইতে পারে না। কিন্তু কার্য্যসোপানের 
আরম্ত স্থান বল। যাইতে পারে । অর্থাৎ 
ইহা দ্বারা আমর! প্রকৃত কার্ধ্যক্ষেত্রে 
অবতরণ করিতে পারি। ইহা মনুষ্যকে 

কাধ্য করিবার রঙ্গভূমিতে লইয়। যায়, 
কিন্তু কবর কোন্ অংশ তাহাকে অপ্টি- 
নয় করিতে হইবে, তাহ। বলিয়। দে ন। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে স্বাধীনতা কাধ্যমোৌপা- 
নের আরন্ত স্থান, এই অত্যাবশ্খক স্থানের 
পরেই দেখ! যায়, যে, মানবজীবনের কাধ্য- 

নিচয় কেবল অগণ্য প্রতিবন্ধকের শূঙ্থালে 
আবদ্ধ। আইন মাত্রেই স্বাধানতার প্রতি- 

কুল। বে আইন অবশ্যই মানিয়া চলিতে 
হবে, তাহা প্রতিজনের নিঙজকৃত নহে। 
সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহা অন্য লোকের 

স্থউ। সমাজের মঙ্গলাকাঞ্জীকে বাধ্যত। 

শিক্ষা করিতেই হুইবে। আমাদের সকল 

কাধ্যেরই একট! সীম। আছে; সকল 
কার্যের মুলেই বাধ্যতা নিহিত আছে । বা- 

ধ্যত৷ (শক্ষই আমাদের প্রধান কর্তব্য কম্ম। 

হানিবলের চরিত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, 
যে তিনি হুকুম মানিতে ও হুকুম করিতে 
সমান রূপে নিপুণ ছিলেন। কারণ যে 
ব্যক্তি কেবল হুকুম করিতে অভ্যাস করি- 
মাছে, হুকুম দিবার যে একটা সীম! আছে 
তীহ! দে কখন বুঝিতে পারে না। ছা।নিবল 
বাল্যকাল হইতে তাঁহার পিত৷ ও গুরুজনের 



৭২ 
গে. ও এপস 

হুকুম নির্বিচার চিত্তে বহন করিতে শিক্ষা! 
করিয়াছিলেন বলিয়াই, পরজীবনে উচ্চদ্রের 
হুকুমদাত। হইয়াছিলেন। ত্মতএব অপরি- 
পক বয়সে সকলেরই বহুদরশী গুরুজনের 
অধীন হইয়া তাহাদের ইঙ্গিত ধরিয়া! চল! 
উচিত। ূ 

লর্ড বলিংব্রে৫ককে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 

করিয়াছিলেন, মহুলোক হুইবার উপায় 
কিঃ উত্তরে তিনি বলিলেন, “বাধ্যতা 
শিক্ষা করা,” দ্বিতীয় উপায়; “বাধ্যতা 
শিক্ষা করা) তৃতীয় উপায়; “বাধ্যতা৷ শিক্ষা 

করা।” যেব্যক্তি প্রকৃত বাধ্যতা শিক্ষ। 

করিয়াছে, সে যথ। কালে, যথা স্থানে, উপ- 

স্থিত হইয়। প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করে। 
প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যস্ত দিতে পারে । 
তাহাতে তাহার আনন্দ ভিন্ন নিরানন্দ নাই। 

যে ব্যক্তি প্রভূর বাধ্য নহে, সে বিশ্বাস- 

ঘাতক। এক অবাধ্যতার জন্য প্রভুর, 
গুরুজনের ও আপনার ঘোর অনিষ হইয়া 
থাকে । ওয়াটারলুর যুদ্ধের অব্যবহিত 

পূর্ব্বে নেপোলিয়ন সেনাপতি নেকে হুকুম 
দিলেন, তুমি আমার অগ্রে যাইয়া কোয়াটা- 
রব্রাস্ নামক স্থ(নটি সৈম্াসহ অধিকার করিয়া! 
থাক ; আমি শীত যাইতেছি। এ স্থান যে 
ব্যক্তি যুদ্ধের পূর্বে আঁধকার করিষ। থাকিবে, 

সেই জয়ী হইবে। সেনাপতি নে ঝড়র্ষির 
মধ্য দিয়া এ স্থানের অনতিদুরে পঁহুছিয়া 
একজন চর পাঠাইয়া জানিলেন কোয়াটার- 

ব্রাসে শক্রপক্ষ উপস্থিত হয় নাই-; ইত্যব- 
সরে নেপোলিয়ন্কে লিখিলেন আমি আপ- 

নার আদেশমত কার্ধ্য করিয়াছি । এদ্দিকে 

ওয়েলিংটন চরমুখে সংবাদ পাইলেন নেপো- 

লিয়ন নিকটবর্তী হুইয়াছেন। তখন রাত্রি 
দিপ্রহর। (সই মুহূর্তেই তিনি, ঘোর 
উৎসাহে সৈন্য সঙ্গে লইয়। এ কোয়ার্টারত্রাস্* 
দখল করিয়। লইলেন। ইহাতেই নেপো- 

শত্ববোধিনী পত্রিক। 

পা সপ... ৮ জপ 

১৬, ২ ভাগ 

লিম্মনের পরাজয় হইয়াছিল। এক অবাধ্য- 
তাই এই পরাজয়ের মূল কারণ । রোম- 

কেরা এই অবাধ্যতাকে অত্যন্ত ঘ্বণা৷ করিত। 
তাহারা তাহাদের সম্ভান ও প্রজার্দিগকে 

প্রাণপণে বাধ্যত। শিক্ষা দিত। রামচন্দ্র 
অরণ্য মধ্যে ীতাদেবীকে গণ্তীর মধ্যে থা- 

কিতে বলিয়া! কনক-ম্বগ ধরিতে গিয়াছিলেন, 
যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, এই রেখার 
ৰাহিরে কদ্দাচ যাইও না। সীত। তাহার 
অন্যথা করাতেই রাবণের হস্তগত হইলেন, 
দুর্দশার পরিলীমা রহিল না। আপন! 
অপেক্ষ। জ্ঞানীগণের উপদেশ উপেক্ষা করিয়! 

স্বাধীনতা লাভ করিতে গেলেই এই দশাই 

ঘটিযা থাকে । আপনা অপেক্ষ। জ্ঞানী- 
গণের অধীনতাকে, অধীনতা মনে করা 
উচিত নহে । ধাঁহার বহুদরশী লোকের 
অধীন হুইয়া, সংসারে চলেন, মঙ্গল ভিন্ন, 
তাহাদের অমঙ্গল হয় না। ভীম অর্জন 
প্রভৃতি পাগুবের আপনাদের অপেক্ষা 

জ্ঞানী ধুধিষ্ঠিরের অধীন হুইয়া চলিতেন 
বলিয়। তাঁহারা অলৌকিক কার্য করিতে 
সক্ষম হুইয়াছিলেন। পুত্র যদি পিতার 
অধীন ন! হয়, বাল্য ও যৌবনে তাহার উপ- 
দেশ ন। মানিয়। চলে, ছাত্র যদি সৎগুরুর 
অধীন ন। হয়, স্ত্রী যদি জ্ঞানী স্বামীর অধীন 
ন। হয়, মনুষ্য মাত্রেই ঘদ্দি ঈশ্বরের অধীন 
না হয়, তাহার ধর্মনিয়ম না মানিয়। চলে, 
তাহার দত্ত হিতাহিত জ্ঞানের বিপরীত পথে 
চলে, তবে সংসার এক ভয়াবহ শ্মশান হই! 
উঠে। কদাচ স্বেচ্ছাচারী হইবে না। স্বাধী- 
নতা আর স্বেচ্ছাচার যে স্বতন্ত্র জিনিস 

তাহা অবধারণ করিবে । 

স্বাধীনতার বিরোধী হওয়া উচিত নছে। 
আপনাকে সর্বতোভাবে পরপীড়ন হইতে 
রক্ষা করিবে। €ক কখন প্রভুর কর্ণে কি 
কথ! তুলিবে--কখন্ প্রভু বিতাড়িত করি- 
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বেন- অন্যায় কার্য করিতে আদেশ দিয়! 
তাড়না করিবেন, এই ভয়ে যে সর্বক্ষণ 
ভীত তাহার জীবনে কি সখ! যে খনন- 

কারীকে চিরজীবন খনির নিম্নে থাকিতে 
হয়, তাহার জীবন কি ছুঃখের জীবন ! 
কি ভারবহ জীবন! যে ভূৃত্যকে সমুদ্রে 
ডুবিয়। প্রভুর জন্য মুক্তা তুলিতে হয় 

তাহার কি যন্ত্রণা! যে ভৃত্যকে প্রভুর 

ধর্মবিরদ্ধ আদেশে পরের মাথ। কাটিতে 
হয়, তাহার কি আত্মগ্লানি। 

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চার 

বল, কে বাচিতে চার 

কোটি কল্প দাস থাক! নরকের প্রায় ॥” 

এই স্বাধীনত৷ রক্ষার জন্য ভারতের মহাবীর 
পুরুরাজ এলেকজ্যাগডারের সহিত গ্রাণ- 

পণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যখন পরাজিত 

হইয়া এলেকজ্যাগারের নিকট আনীত হই- 

হ্বাধীনত। 

লেন, তখন এলেকজ্যাগ্ডার তাহাকে (জ- 

জ্ঞান করিলেন, আপনি আমার নিকট 

কি প্রকার ব্যবহার চাঁন্। উত্তরে পুরুরাজ 
বলিলেন, রাজার ন্যায় ব্যবহৃত হইতে 

চাই ; অর্থাৎ আমি স্বাধীন ভাবেই থা- 

কিতে চাই। 

হৃদয়ের তেজ তখনও সমান ভাবে প্রজ্জ্ব- 
লিত রহিয়াছে । স্কটলগ্ডের মহাবীর ওয়া- 

লেস, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংলগ্ডের 

সহিত যুদ্ধ করিয়া, বহুবার যুদ্ধ করিয়।, 

বহুবার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে 

প্রাপ বিসর্জন করিলেন। রর্বাট ক্রস প্রাণ- 

পণে যুদ্ধ করিয়া নিজ বলে ও ঈশ্বরের 

প্রসা্দে ইংলগ্ডের অধীনতা হইতে হ্কট- 
লগডকে উদ্ধার করিলেন। ওয়াসিংটন 
ঘোর উৎসাহে নিন্ধ সৈন্যগণকে উৎসাহিত 
ও উত্তেজিত করিয়া ইংরাজের হস্ত হইতে 
এমেরিকাকে মুক্ত করিলেন। নিজ স্বাধী- 
নত। রক্ষার জন্য ইংলগড জগতে অতুলনীয় 

৭৩ 

ও পূজনীয়। কিব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কি 
জাতিগত স্বাধীনতা উভয়ই সর্ববতোভাবে 
আদরণীয়। 

সাংসারিক ভাবে স্বাধীনতা যদি আদর- 
ীয় হয়, তবে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা কত না 

প্রার্থনীয়। 

পাপ প্রবৃত্তির অধীন হওয়া কি অশীম 
যন্ত্রণ। ! মহাবীর ঘ্যাণ্টনী যে মুহুর্তে ক্রিও- 
প্যাটরার রূপে মোহিত হইলেন, সেই 
ক্ষণ হইতেই তিনি বল বুদ্ধি ভরসা! ও 
পুরুষার্থ হইতে ভ্রন্ট হইলেন। পরিশেষে 
অমূল্য রত্ব স্বীয় প্রাণ অকালে হারাইলেন। 
হায়! তাহার আত্মহত্যা করিতে হইল! 
এলেকজ্যাগ্ডার সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া 
পানদোষের অধীন হইয়া স্বীয় ধাত্রী- 
পুত্রকে উন্মন্ত অবস্থায় হত্যা করিয়া পাপের 
নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। কাম 
ক্রোধ লোভ দ্বেষ হিংস। পরশ্তীকাতরতার 
অধীন হুইয়া, কত লোকে আত্মঘাতী হুই- 
যাছে। অতএব সকল প্রকার অধীনতা 
হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত মনুষ্যের চেষ্ট। 

। কর! কর্তব্য । শৃঙ্খলবদ্ধ কারাবামীর সহিত 
স্বাধীনতার জন্য তাহার | একবার মুক্ত পুরুষের তুলনা কর। পিঞ্জর- 

রুদ্ধ পক্ষীর সহিত গগনবিহারী বিহঙ্গের 

অবস্থার পর্য্যালোচনা কর। তাহ হইলেই 

স্বাধীনতা ও অধীনতার প্রভেদ বুঝিতে 
পারিবে। 

হে দেব! তুমি আমাদিগকে ধন্মা- 
নুমোদিত বাধ্যত! শিক্ষ। দাও। দুষ্ট লোক 

ও ছুপ্পরবৃত্তির অধীনতা হুইতে মুক্ত কর। 

স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতার প্রভেদ বুঝিতে 

শক্তি দাও। আগাদিগকে তোমার প্রেমের 

অধীন কর। তোমার ধন্দম নিয়মের অধীন 

কর। প্রকৃত সংযম শিক্ষা দাও। আমা- 
দের আত্মাকে তোমার অনস্ত ভালবাসার 
আকাশে সঞ্চরণ. করিতে শিক্ষ। দাও। 
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আমাদের শোকাশ্রঃ তোমার কোমল হস্তে দীঁড় করানো হইল। কিন্তু ছুই আমিকে 
মার্জনা কর। ব্রহ্ানন্দের যুক্ত বায়ুতে ছুই দিক্ হইতে ডাকিয়া আনা বাড়া” 
আমাদিগকে রক্ষা কর। এই আমাদের ৷ ভাগ ;__-এক আমি”র ভিতরেই আমি এবং 
প্রার্থনা । .. তুমি, এই ছুই আমি মুখামুখি দণ্ডায়মান, 

ও একমেবাদিতীয়ং। আর, সেই সঙ্গে (হার মধ্যে শক্তি-ঘটিত 
এবং জ্ঞান-ঘটিত এঁক্য হ্ম্পষউরূপে প্রতীয়- 
মান। তার সাক্ষী_-রামপ্রসাদদের এই 

সার ঘত্যের আলোচনা । একটি গীত £_ 
“মন তুমি কষি-কাজ জান না 

শক্তি-ঘটিত এবং জ্ঞান-ঘটিত একা ।. এমন যানব-অমিন্ রৈল পড়ে, 

গতবারের আলোচনায় আছি*র সহিত! আবাদ ক'লে ফ'লতো সোপা।” 
] 

আছি*র একোর কথা! যাহ! বলা হইয়াছিল, |. এখানে এক আমি'র ভিতরে ছুই 
তাহা সভা-ঘটিত এঁক্য। এখন দেখিতে. আমির অর্থাৎ আমি এবং তুমি',র দৌঁহার 
হইবে এই যে, সেই সত্তা-ঘটিত এঁক্যের র সহিত (হার বোঝাপড়া চলিতেছে । 

ী ভিতরে আর-ছুইপ্রকার এক্য সম্কুক্ত রহি- | | কর্তাকর্মের এীক্য। 

যাছে ;)_-একটি হচ্চে শক্তি-ঘটিত এঁক্য;) : মনে কর, একজন গায়ক গান করি- 
আর-একটি হচ্চে জ্ঞান-ঘটিত এক্য ৷ ৃ তেছে। গাওন! হচ্চে একটি ক্রিষ।, তাহার 
শক্তি-ঘটিত এক্য কি 1-_না৷ কর্তা-কর্ম্মের । মূল হচ্চে গায়ক স্বয়ং এবং তাহার ফল 

এঁক্য। জ্ঞান-ঘটিত এক্যঙকি 1__ না, জ্ঞাতা-: হচ্চে গীতধ্বনি। এইরূপ যে মূল এবং 
জ্বেয়ের এক্য। আমি এবং তুমি উভয়ে ! ফল, কর্তা এবং কর্ম, ছুয়ের এঁক্য- ব্যতি- 
যখন সম্মুখাসম্মুখি দণ্ডায়মান থাকিয়া পর- রেকে গাওনা-ব্রিয়া চলিতে পারে না। 

স্পরের চক্ষুর উপরে কার্য করিতেছি, তখন, গাওনা-ক্রিয়ার বীজ গায়কের কণ্টনলীর পথ 

আমার কারধ্যের তুমি কর্মক্ষেত্র,এবং তোমার: দিয়! অন্কুরিত হয়, এবং গাওনা-ক্রিয়ার 

কার্ষ্ের তুমি কর্তা; তৈব তোমার কার্ধ্যের, ফল গায়কের শ্রবণেন্দ্িয়ের পথ দিয় ফলিত 

আ।মি কর্মক্ষেত্র, এবং আমার কাঁর্যের আমি, হয়। দুই পথই উন্মুক্ত থাক। চাই) তবেই 

কর্তী। এরূপ অবস্থায় তুমিও যেমন, আমিও: গাওন।-ক্রিয়। চলিতে পারে । যদি গায়কের 

তেমনি, উভয়েই কর্তা এবং কর্ম ছুইই : শ্রবণদ্বারে কপাট পড়িয়া! যায়, তাহ! হ্ই- 
একাধারে । ইহাঁরই নাম কর্তীকর্্ের  লেও যেমন ; আর যদ কণ্ঠটনলীতে কপাট 
এক্য। তেসনি আবার, তোমার জ্ঞানের ূ পড়িযা। যায়, তাহা। হইলেও তেমনি ) দুরের 
তুমি জ্ঞাতা, আমি জ্দেয়;) আমার জ্ঞানের একটিতে কপাট পড়িলেই গাওন' ক্রিয়া 
আমি জ্ঞ।তা, তুমি ভ্বেয়। উভয়েই আমরা ; | তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া! যায । এখন জিজ্ঞাম্থয 

জ্ঞাত! এবং' জ্ঞেয় দুইই একাধারে । ইহারই এই-_কোন্থানেই বা গাওনা-ক্রিয়ার বীজা- 

নাম জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের এক্য। ধান হইয়াছে, আর, কোন্খানেই বা! গাঁওনা- 
 উভয়াত্মক এঁক্যের স্থস্প্উরূপে ঠিকান। ক্রিয়ার ফলাধান হইতেছে? স্পষ্টই. 

নির্দেশ করিলার জন্য ছুই আমিকে ছুই দিক্ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গীয়কের 

হইতে বেটপাট করিয়া আনিয়। মুখামুখি অন্তঃকরণেই গাওনা-ক্রিয়ার বীজ রোপিত 
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হইয়াছে, গাজকের অন্তঃকরণ হইতেই 
গাওনা-ক্রিয়ার বীঙ্জগ অস্কুরিত হইতেছে, 
গায়কের অন্তঃকরণেই গাওনা-ক্রিয়ার ফল 
ফলিত হুইতৈছে। একই অন্তঃকরণ ক্ষেত্রে 

কর্তার কর্তৃত্ব এবং কর্মের ফল একযোগে 

অভিব্যক্ত হুইয়া একীভূত হুইয়। যাইতেছে , 
আর, সেই কারণে গায়কের মনে দুইভাবের 
আনন্দ গক্গাযমুনার ন্যায় ছুই দ্বিকৃহইতে 
আসিয়া ছুয়ে মিলিয়৷ এক আনন্দে পরিণত 

হইতেছে; এক ভাবের আনন্দ হচ্চে 

কর্মানন্দ, আর-এক ভাবের আনন্দ হচ্ছে 

ভোগানন্দ। কন্মানন্দের সাক্ষাৎ কারণ 

হ'চ্চে কর্তার কর্তৃতব্যয্ত, ভোগানন্দের 
সাক্ষাৎ কারণ হচ্চে কর্মের ফলাম্বাদন। 

গীতধ্বনির উৎ্সারণে কর্তার কর্তৃত্ব স্ফ্তি 
পাইতেছে, গীতধ্বনির রসাম্বাদনে কর্মের 

ফল ফলিত হইতেছে । গায়কের অন্তঃ- 
করণে গাওন। ক্রিয়ার বীজ এবং ফল (কর্তার 
কর্তৃত্ব এবং কর্মের ফল) একীভূত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ানন্দ এবং ভোগানন্দ একী- 
ভূত হুইয়। যোগানন্দে পরিণত হুইতেছে। 

বলিলাম “যোগানন্দ” ! তাহার অর্থ আর- 
কিছু না__কর্তার কর্তৃত্ব-্ফ,ত্তি এবং কর্ণের 
ফলতোগ, এই ছুয়ের যোগজনিত আনন্দ। 
ফলেও এইরূপ দেখ। যায় যে, গায়ক যখন 
মশ্গুল্ হইয়া গান করে, তখন গাঁওনা- 

সার সতের আলোচনা! 

ক্রিয়ার কর্ত। যিনি গায়ক, এবং গাওনা- 
ক্রিয়ার কর্ম যে গীতধ্বনি, দুয়ের মধ্যে 
ব্যবধান বিলুপ্ত হুইয়। গিয়া। ছুয়ে মিলিয়। এক 
হুইয়া ঘায়। এমন কি, তেমন একজন 
প্রতিভাশালী গায়ক খন চতুর্দিকের শ্রো- 
তৃমগ্ুলীর সহিত একাত্ম হুইয়। গান করেন, 
তখন শ্রোতৃমগ্ডলী মনে মনে ভাঙার সহিত 
গনকার্য্যে যোগ ন! দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে 

পারে না; আর, তাহাতে রঙ্গশাল। দেখিতে 
দ্ভাখায় এইরূপ-স্যেন সমস্ত মণ্ডলী একই 

৭৫ 

গায়ক এবং একই শ্রোতা, এবং প্রত্যেক 

শ্রোত। যেন সমস্ত মণ্ডলী একাধারে । এরূপ 

মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় এক গায়ক একশত কো- 
তার সঙ্গে মিলিয়। এক। একশত হুইয়! 

আপনার গানের আপনি রসাশ্বাদন করে, 

এবং একশত আতা এক গায়কের সঙ্গে 

মনে মনে গানে যোগ দিয়া এক গায়ক 

হুইয়। উঠে ;) কাচপোকার প্রভাবে আন্লি! 
যেমন কাচপোক! হইয়া উঠে, একের 
প্রভাবে অনেকে তেমনি এক হইয়া উঠে । 

ক্বর্তা-কর্ম্বের মধ্যে এ যেমন দেখিতে পাওয়। 
গেল-_-জ্ঞতা-জ্ঞেয়ের মধ্যেও উভয়াত্মক 

এঁক্যের স্ফর্তি ঠিকু সেইরূপই দেখিতে 
পাওয়ু। যায়। 

জ্ঞাতা-জ্ঞানের একা | 

গায়ক যখন গান করিতেছে) প্ররুত্ 

গায়ক জানিতেছে যে, আমিই গান করি- 
তেছি। এরপ স্থলে গায়ক কাহাকে গায়ক 

বলিয়। জানিতেছে ? জ্েয় কে? গায়ক 
আপনাকেই গায়ক বলিয়! জানিতেছে-- 
গায়ক আপনিই জ্ঞেয়। কে আপনাকে 

গীযুক বলিয়া জানিতেছে-_-জ্ঞাতা কে? 

গায়ক আপনিই জ্ঞাতা। তাছাড়া গায়ক 

যখন গীতরসের বিছ্যুৎ্প্রবাহে শ্োতৃমণ্ডলীর 
মনকে গলাইয়া আপনার মনের সহিত্ত 

একীভূত করিয়া! ফ্যালে, তখন গাঁষকের 
জ্ঞানে আপনি এবং আপনার শ্রোতৃমগুলী 
এ ছুয়ের মধ্যস্থিত প্রভেদের প্রাচীর ভগ্ন 

 হুইম্ব। গিয়। জ্ঞাত।-জ্ঞেয়ের উভয়াত্মক এক্য 
সমস্ত ঘরময় ব্যাঁপিয়। তি পাইতে খাকে। 

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ যখন উভ- 

যাত্মক এক্য প্কু্ডি পায়__কর্তী-কর্দের মধ্যে 
্ফ্তি পায়--জ্ঞতা-জ্ঞেয়ের মধ্যে শি ্ 
পাঁষ, তখন সে এক্য কি অকম্মাৎ আকাশ 
হুইতে নিপতিত হয়, অথবা যাছা। ইতিপূর্বে 

প্রন্থৃপ্ত ছিল, তাহাই জাগ্রত হইয়া উঠে ? 



৩ 

বারাস্তরে এ প্রশ্নের  মীমাংসায় প্রনৃত্ত 

হওয়া যাইবে। ৭ 

এপিক্টেটসের উপদেশ । 
ভর ও অভঙয়। 

১। «কোন ব্যক্তি ভীরু ও নিরাঁক 
একসঙ্গে উভয়ই হইতে পারে” তত্ব- 
জ্ঞানীদের এই কথাটি কাহারও-কাহারও 

নিকট পরম্পর-বিরুদ্ধ উক্তি বলিয়া মনে 

হয়। ভাল, একবার আলোচন! করিয়। 

দেখ! যাক্, ইহা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি; 
না। ইহ! সহজেই মনে হয় বটে, যেহেতু 
ভয় নির্ভাকতার বিপরীত, অতএব এই ছুইটি 
পরস্পর বিরোধী ভাব কখনই এক সঙ্গে 

থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেকেরই 

নিকট যাহ। পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, 
আমি তাহ! এইরূপ ভাবে দেখি £--- 

ইতিপূর্ব্বে অনেকবার গ্রতিপাদদিত 

ছইয়াছে-_-ঘে সকল বিষয় আমাদের 

ইচ্ছাধীন ও সাধ্যাম়্ত্ত তাহারই উপযুক্ত 
প্রয়োগের উপর আমাদের ভাল-মন্দ, 

নির্ভর করে, যাহা আমাদের ইচ্ছাধীন ও 

লাধ্যায়ন্ত নহে--যাহাো। অনিবাধ্য-_ঘাহ। 
ছুরতিক্রম্য, তাহা আমাদের পক্ষে ভালও 

নহে, মন্দও নহে”*।.. ট্রক্ত কথাটি যদদি সত্য 
হয়, তাহা হইলে যাদ কোন তত্বজ্ঞানী 

আরও এই কথ। বলেন ,_- যে সকল 

বিষয় আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, সেই সকল 

বিষয়ে নিভাঁক হইবে এবং যে সকল বিষয় 
আমাদের ইচ্ছাধীন, মেই লকল বিষয়েই 
ভয় রূরিবে”--এই কথায় অসঙ্গতি কি- 
আছে? যদি মন্দ ইচ্ছার উপরেই জামাঁ- 

মেই বিষয়েই আমাদের ভীত হওয়| উচিত; 

তত্ব"বাধিনী-পত্রিকা ১৪ কৃত, ২ ত)৭ 

ঞ্লবং যাহ! আমাদিগের ইচ্ছাধীন ও সাধ্যা- 

যত নহে, পেই বিষয়েই আামাদিগের 
নির্গাক হুওঘ়! কর্তব্য । শুধু তাহা নহে, 
এই স্থলে আমরা ভয়ের ভাব হইতেই 
সাহুম অর্জন করিয়। থাকি ; যাহ' বাস্তাবক 

মন্দ তাহ! করিতে আমর! ভয় পাই বলিয়া, 

যাহা মন্দ নহে তাহাতে আমর! নির্ভয় হই। 
২। - আমর! কিস্তু ইহার বিপরীতে, 

হরিণের ন্যায় অনর্থক ত্রত্ত হুইয়। বিপদ- 
গ্রাসে পতিত্ত হই। হয়িণেরা যখন ভয় 
পায় এবং ভয় পাইয়া পলাইবার চেঞা! 

করে, তখন তাহার। নিরাপদ স্থান মনে 

করিয়া কোথায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে ? 

_ব্যাধ যেস্জাল পাতিয়। রাখিয়াছে সেই 
জালের মধ্যে । এইরূপেই তাহারা ম্বৃত্যু- 

গ্রাসে পতিত হয়। কারণ, তাহারা জানে 

না, কোন্ স্থলে ভয় করিতে হয়, কোন 

স্থলে নির্ভয় হইতে হয়। আমর। না বুঝিয়। 
সচরাচর কোন্ বিষয়ে ভয় পাইয়! থাকি ?-- 
না], যে'বিষম়ুটি আমাদের ইচ্ছ।-শক্কির 
স্বতীত। আর বিপদের সম্ভাবনা নাই 
মনে করিয়া কোন্ বিষয়ে আমরা. নির্ভন 
হই ?--না, যে বিষয় আমাদের ইচ্ছার 
অধীন। কোন প্রলোভনে মুগ্ধ ও বিড়ন্িত 

হওয়া, কোন অবিবেচনার কাজ কিনব! 
লজ্জাজনক গহিত কাজ কর।, অথব! নীচ 

লোভের বশবর্তী হইয়া কোন বস্তর অনু- 
সরণ করা--এ সমস্ত প্রকৃত ভয্মের বিষয় 

কিনা সে-্পক্ষে আমর! একবারও ভাবিষ়। 
দেখি না। যাহা আমাদের ইচ্ছা-শক্তির 
অতীত, সেই বিষয়েই আম্মাদের যত কিছু 
ভয়। 

_ যেস্বত্যু অপরিহার্য্য, যে কল ছুঃখ 
ছরতিক্রমণীল়, তাহা! হইতেই জামরা ভগ 
পাই, ভয় পাইয়া! পলাম্নের চেষ্টা কমি 
জামাদের ন্বাত্বাবিক সাহসকে আমর! 



গা ১হ্ড 

অস্থানে নিয়োগ করিয।, কাগাকাণ্ড জ্ঞান 
শূন্য হইয়া, অতি নির্লজ্জভাবে সম্পূর্ণরূপে 
পাপের হস্তে আত্মসমর্পণ করি এবং আমাঁ- 
দের স্বাভাবিক লঙ্জাভয়কে অন্থানে নি- 
ঘোগ করিয়া, উহাকে ভীরুতা, নীচতা, 
অন্ধ-আত্ক, ও হুঃখ কাতরতায় পরিণত 

করি। যদি আমাদের ভগ্বের ভাবকে ইচ্ছা! 

রাজ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে পারি, 

তাহা হইলে আমাদের ভয়ের বিষয়কে 

ইচ্ছাপূর্ধক পরিহারও করিতে পারি। 

কিস্ত যে বিষয় আমাদের ইচ্ছায়ত্ত নহে, 
তাহাতে ভয় পাইলে, আমর। ইচ্ছ। করি- 
লেও পরিহার করিতে পারি না। সুতরাং 

রখ! ভয়ে বিচলিত হইয়া অনর্থক কষ্ট 

পাই। 

কেন ন।, স্বত্যুও ভয়ঙ্কর নহে, ছুঃখও 

ভয়স্কর নহে, পরস্ত দুঃখ ও মৃত্যুর ভয্ুই 
তমঙ্কর । এই নিমিত্ত আমরা সেই কবিকে 

ংস। করি ধিনি বলিয়াছিলেন £-_ 

“মরিতে কোরে। ন! ভয়, কেবল করিও ভয় 

ভীরুর মরণে””। 

৩। অতএব ম্বত্যুকে ভয় না করিয়া 

সৃত্যুভয়কেই ভয় করা উচিত। কিস্তু আমরা 
ইহার ঠিক বিপরীত আচরণ করি। স্বত্যু 

হইতে আমর! পলায়ন করি, কিন্ত স্বত্যুট। 
ষেকি জিনিস মে বিষয় একটুও বিবেচনা 
করিয়। দ্বেখি.ন1 )-_সে বিষয়ে আমর! একে- 

বারেই উদ্ামীন। সক্রেটিস এই জিনিস্- 
গুলাকে “জু” বলি অভিছিত কারিযা- 

ছিলেন। তিনি ঠিক্কথাই বলিয়াছেন। 
কেননা, কদাকার মুখস্গুলা, অবোধ শিশু- 
দিগের নিকটেই ভীষণ ও ভয়ঙ্কর বলিক্সা। মনে 

হন) এই “জুজ্কু”” দেখিয়া শিশুরা! যেরূপ 
ভয় পায়, আমরাও ঠিক্ সেইরূপ সংসারের 
কোন কোন ঘটনায় ভয়-বিহ্বল হুইয়। পড়ি.। 

শিশু কি ?1--শিশু.মুত্তিমান অদ্ঞানেরই 

এপিক্টেটসের উপদেশ ণণ 

নামান্তর মাত্র । যে কিছুই শিক্ষা করে 

নাই, সেই শিশু । কেন না, শিশু যদি 

শিক্ষিত হয় অভিন্ঞ হয়, তাহা হইলে সে 
আর শিশু থাকে না, তখন মে আমাদেরই 
সমকক্ষ । স্বৃত্যু কি ?1-স্ৃত্যু একট! “জুজু+। 

উহ্থাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া! দেখ _-পরীক্ষ। করিয়! 
দেখ, উহা তোমাকে কামড়ায় কি না দেখ। 

শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, এক সময়ে 
এই শরীর আত্ম। হইতে বিষুত্ত হইবে ১. 
পূর্বেও হইয়াছিল . এখনই যদি বিযুক্ত 
হয়ঃ তাহাতে তোমার এত রাগ কেন? 

কেন না, এখন যদিও না হয়, কিছুকাল 
পরে তো হইবেই। আচ্ছা! এইরূপ বিষুক্ত 

হইবার কারণট। কি ?--উদ্দেশ্য কি ?_- 
কাল-চক্রের ভ্রমণকাল যাহাতে সম্পূর্ণ হয়, 
--এই উদ্দেশ্ট | কেননা,__বর্তমান, ভবি- 
ফ্যৎ, অতীত এই তিনই জগতের পক্ষে 

আবশ্যক । : 

ছুঃখ কি ?1_-ছুঃখও একটা “জুজু+ ! 
উহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখ, পরীক্ষ! 
করিয়। দেখ। এই শরীর-বেচারাকে কখন 

স্বভাবে, কখন কঠোরভাবে প্রকৃতি এক- 
একবার নাড়াইয়া ঝাঁক।ইয়া দেন। যদি 

ইহাতে কোন ফল না পাও, দ্বার তো 

খোলাই আছে। যদি ফল আছে বোধ 

কর, তবে সহ্য করিয়া থাক। সব সম- 

যেই দরজাটা খোল! রাখাই ভাল, তাহা 
হইলে আর কোন কষ্ট পাইতে হয় ন1। 

৪। তবে কি, আমার অস্তিত্ব থাকিবে 

না ?__অবশ্যই থাকিবে কিন্ত বিশ্বের 
প্রয়োজন অনুসারে রূপাস্তরে থাকিবে। 
তুমি নিজে আপনার সময়-অনুসারে এই 
পৃথিবীতে আইসো। নাই) বিশ্বের যখন 

প্রয়োজন হইল তখনই তুমি আসিয়াছ। 
» ৫1 এই মতটি অনুসরণ করিলে কি 

ফল লাভ হইবে? ধাঁহার। প্রকৃত শিক্ষা 



৭৮ 
লাভ করিয়াছেন--তাহাদের নিকট যাহ! 
সর্ববাপেক্ষ! সুন্দর ও উপাদেয়-_সেই শাস্তি 

সেই অভয়, সেই স্বাধীনতারপ ফললাভ 
হইবে। সাধারণ লোকের ধারণা,__যাহার। 
দ্াস-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে,-_যাহার৷ স্বাধীন, 
কেবল তাহাদিগকে ই শিক্ষ। দেওয়া কর্তব্য ; 
কিন্তু তত্বজ্ঞানীর। বলেন, যাহার! হুশিক্ষা 
লাভ করিয়াছে তাহারাই কেবল স্বাধীন। 
ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই £-- 
নিচের ইচ্ছা-অনুসারে থাকিতে পারা) 

কাজ করিতে পারা-_ইহ।-ভিন্ন স্বাধীনতার 
দিআর কোন অর্থ আছে? না, আর 

কোন অর্থই নাই। আচ্ছা তবে পাপ 

কার্য্যে রত থাকাই কি তোমাদের ইচ্ছ। ? 
না, আমাদের সে ইচ্ছা নয়। 

তাই বলিতেছি, তাহারা কখনই স্বা- 
ধীন নহে যাহার! ভয়-বিহবল, শোক-কাতর, 
অথব। উদ্বিগ্র-চিভ। তাহারাই প্রকৃত স্বাধীন 
যাহার। দুঃখ শোক, ভয় উদ্বেগ পাপ-তাপ 
হইতে মুক্ত হুইয়াছে। 

(জী 

চিন্তার প্রভাব । 
পূর্বের অনুবৃত্তি। 

আমাদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগে 
প্রত্যেক অন্তরেতে এবং সংসারের প্রত্যেক 

বস্তর মধ্যে এই চিস্তাশক্তির প্রাছুর্ভাব ও 
কার্ধ্য দেখিতে পাই । চিন্তাই আমাদিগকে 
সকল মুল্যবান সামগ্রীর উত্তরাধিকারী 
করিয়াছে । গৃহসামগ্রী সকল ভাষ। সাহিত্য 
বিজ্ঞান কাব্য ধর্দপনীতি সকলই চিস্তাপ্র- 
সুত। এই সকল হইতে আমরা স্থুখ ও 
সচ্ছন্দতা লাভ করি । মানচিত্র ও দিকদর্শন 

যন্ত্রবিহীন কোনো পোত রজনীর ঘোর 
অন্ধকারের মধ্যে প্রবল বাত্যা ঝঞ্জাবাত ও.' 

সাগরের উত্তাল তরঙ্গে "হাবুডুবু খাইতেছে 

তত্তঁবেধিন। পন্ত্রিকা। ১৬ ক ভাগ 

তাহার দশ! একবার চিত্ত! করিয়া দেখুন । 
কোন্ দিকে সেষায় তাহার কিছুই স্ফির 
করিতে পারিতেছে ন | কিস্তু এই দিকদর্শন 
যন্ত্র তাহাকে উত্তর দিক সর্বদাই দেখাইয়া 
দিতেছে । অতি সামান্য সুন্ষম লৌহ শলাক! 
এই ঘোর অন্ধকারে তাহার পথ প্রদর্শন 
করিতে সক্ষম” হইয়াছে । চিস্তাই ইহার 
জম্ম দিয়াছে। মুশার যাছুদণ্ড পর্বত 

হইতে অরশ্যে জলআ্রোত প্রবাহিত করিয়া! 
ছিল। বরতস্তর শিষ্য কৌৎস্য যখন 
চতুর্দশ কোটি স্বর্ণ যুদ্রা গুরুদক্ষিণার্থে 
রঘুর নিকট যাজ্জা করিয়া ছিলেন, রঘু 
তখন সর্বস্ব দান করিয়া রিক্ত-হস্ত হুইয়! 
বসিয়াছেন কিন্ত প্রার্থী ব্রাঙ্মণ ফিরিষা 
যাইলে অঙ্শ ঘোষণা হইবে এই 
ভাবিয়। ছুই দিবস তাহাকে তাহার গৃহে 
অবস্থিতি করিতে বলিলেন। পরে কুবে- 

রের ধনাগাঁর হইতে ধন সঞ্চয় করিবার 
উদ্দেশে সৈম্ত সামস্ত লইয়। পরাতে যুদ্ধযাত্রায় 
উদ্যত হইলেন। কোষাধ্যক্ষ সংবাদ দিলেন 
যে আকাশ হইতে ধন আসিয়া তাহার 
ধনাগার পরিপূর্ণ করিয়াছে । যিশু পাঁচটি 
মৎস্য এবং কয়েক খানি রুটির দ্বার। কয়েক 
সহ লোককে পরিতৃণ্ড রূপে ভোজন 
করাইয়া ছিলেন কিন্তু এই সকল অলৌ- 
কিক ক্রিয়া অপেক্ষা। চিস্তাশক্তি আরও 
অধিকতর আশ্চর্য ব্যাপার সম্পঙ্গ করি- 
মাছে ও করিতে পারে। 

অমর ফাঙ্কলিন বোষ্টননগরের একটি 
দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। সক্রেটিন্ সামান্য 
পদাতিক সৈন্য ছিলেন। ইহার! প্রত্যেকেই 
শিক্ষালাভের উপযুক্ত স্থযোগ পান নাই। 
কিন্ত মৌলিক স্বাধীন চিন্তার বলেই ইহারা 
অনাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। চিন্তাই 
লোককে চিরস্থায়ী শক্তি দিতে পারে ও 

'যশোভাগী করিতে পারে। 



টান ১৬ ৬ 

চিন্তাই ইচ্ছাকে শক্তি প্রদান করে। 
কোন বিষয়ে প্রগাঢ় ঘনীডৃত একাগ্র চিন্তা 
ইচ্ছাকে অজেয় স্থায়ী শক্তি দিয় থাকে। 
স্ষটের ৫৬ বগুসরে পদার্পণ কালে এক 
সহত্র পাউগ্ডেরও অধিক খধণ ছিল, তিনি 
চিন্তাশক্তির চালনা, করিয়াই এই খণ জীব- : 

ম্যায় আলোকিত করে অথবা প্রবল ভূমি- দশ/তেই পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়া 

ছিলেন। 

উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যখন তাহার 

চিকিৎসক এবারকম্থি তাহাকে এই কঠোর 
পরিশ্রম হইতে বিরত হইতে বলিয়াছিলেন 
তিনি উত্তরে তাহাকে এই কথ! বলিয়াছি- 
লেন-_পাচিক জ্বলস্ত উননের উপর জলের 

হাড়ি বসাইলে যদি আপনি জলকে বলেন 
তুমি ফুটিও না, সে কি আপনার কথা 
শুনে? আমার সমগ্র মানসিক শক্তি 

কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছি, এখন ইহা! আমার 
শরীর ও আত্ম। ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলেও উহা- 

দের উপর প্রভৃত্ব করিবেই। চিন্তাশক্তি 
মনের একাগ্রতা আনয়ন করে। আমর! 
শতরঞ্চি ক্রীড়ায় প্রবৃন্ত লোকের অবস্থ। 
অবগত আছি, একজনের পুত্রকে সর্প দংশন 
করিয়াছে সংবাদ দেওয়ায় উত্তরে মে বলিল 

কাহার সর্প। সেইরূপ আর্কিমিডিস একদ। 
গণিতশাক্ত্রের কোন বিষয়ে এমনি চিন্তায় 

মগ্র ছিলেন যে তাঁহার দেশ শক্রুরা আসিয়। 
৷ হুণ করিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আবিঞ্ষার আক্রমণ করিলেও তিনি জানিতে পারেন 

নাই। তাহার নাম পুনঃপুন জিজ্ঞাস করাতে | 
কোন উত্তর দিতে পারেন নাই, সেই অপ- 

রাধে তাঁহাকে ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারা- 

ইতে হইয়াছিল । 
পরিবর্তনই জগতের নিয়ম, এক কাল 

অপর কালের ধ্বংশের উপরই বৃদ্ধি ও 
উন্নতি লাভ করিতেছে। চিন্তাই জগতের 
ঘোর বিপ্লব আনয়ন করিতেছে । মনুষ্যের 
কার্য্যোপযোগী কত যস্ত্রের কত পরিবর্তন 

চিন্তার প্রভাব 

ঠিন বৎসরের মধ্যে তিনি ৩০টা 

৪) 

ইইয় ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হুই- 
তেছে। চিন্তাই এক রাজ্য জয় করিয়! 

অপরকে আক্রমণ করিতেছে । কোন 

একটা মহৎ প্রজ্্বলিত চিন্ত। একটী নির্জজন- 
বাসী অজ্ঞাত ব্যক্তির মন্তিকষ হইতে প্রসূত 
হইলেও উহ! সমগ্র দেশকে প্রথর সুধ্যের 

কম্পের ম্যায় উহার মধ্যস্থল আলোড়িত 

করিয়। দেয়। এই চিন্ত! মনুশ্যকে বংশ- 

পরস্পর। উন্নত-চরিত্র দিয়া যায়। কত 

অজত কোটি কোটি লোকের ভাগ্য 
পূর্বব'হ্েই স্থির করিয়া থাকে। ইহার! 
কত ধন্মমত কত নিয়মতন্ত্র গ্রণালীকে নব্ট 

করে এবং অতীত কালের প্রোথিত সু 
সকলকে আলোড়িত করিয়! তোলে। 

ষোড়শ শতাব্দাতে লুথারের মত খুক্টপণ্ম 
সম্বন্ধে কি না বিপধ্যয় ও সংস্কার আনয়ন 

করিয়াছে । কোন লেখক বলিয়াছেন ;._ 
ঈশ্বর কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে কোন গ্রহন 
কিন্ব। নক্ষত্রে ছাড়িয়া দিলে আর নিস্তার 

থাকে না। প্রতিভাশালী ও চিন্তাশীল 
ব্যক্তি অনেক (সৈনিক দল ও সৈন্যাধ্যক্ষকে 
ও জয়শালী ব্যক্তিদিগকে জয় করিতে সক্ষম 

হয়। চিন্ত। যে কেবল বিদ্বান ও বিখ্যাত 

ব্যক্তিগণের একাধিপত্য থাকে তাহা নছে। 

যে মকলব্যক্তি উন্নতির উচ্চ শিখরে আরো- 

করিয়াছেন, তাহারা অতি হীন ও অজ্ঞাত 

অবস্থা হইতে অবিশ্রাম চিন্তার দ্বারাই 

সিদ্ধকাম হুইয়াছেন। মহাকবি সেক্সপিয়র 

যিনি ছুই শতাব্দী ধরিয়। মানব-মনকে 
মোহিত করিয়া! আমিতেছেন তাহার জীব- 

নের পূর্বব ইতিহাস সকলেই বিদিত আছেন। 
যৌবন কালে তিনি গৃহ হইতে পলায়ন 
কিরিয়। লগ্ডন মহানগরীর নাট্যশালার দ্বার- 
দেশে দণ্ডায়মান - হইয়া ভদ্রলোকদিগের 
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ঘোটক ধরিয়। খাকিতেন। উহাই তাহার 

জীবিকানির্বাহের গ্রধান উপায় ছিল। 
ক্রমশঃ । 

ব্রহ্মনংস্থ পরিব্রাট। 
প্রাচীনকালে ব্রহ্গসংস্থ পরিব্রাট্ হওয়া 

কি কঠিন ব্যাপার ছিল সেইটী প্রদর্শন করি- 
বার জন্য নিম্নোক্ত মন্ত্র ব্যাখ্য। করিতে প্ররন্ত 

হইলাম। বলা বাহুল্য শ্রীমত শঙ্করাচাধ্যের 

ভাষ্য আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্ত্ত 

ভাষ্যকার ব্যাখ্যাস্থলে অদ্বৈত মতকেই মুল 
ভূমি করিয়াছেন। পুর্ব্বে পরিত্রাট কে হইতে 

পারিতেন সেইটুকু দেখানই এস্থলে আমাদের 
মুখ্য উদ্দেশ, সুতরাং মতবাদ্দে অনৈক্য 
থাকিলেও শাঞ্চরভাষ্যই অবলম্বন করিলাম। 

আরও একটু হেতু আছে। শঙ্কর কর্মম- 
[বরোধী । তাহার মত এই যে, প্রকৃত ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান যাগযজ্ঞাদি কন্মপাপেক্ষ নহে । জনের 

সহিত কর্মের চিরবিরোধ। তিনি কিরূপে 

এই কর্মনিরাসে কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহ 

দেখানও আমাদের অন্যতর উদ্দেশ্য | পাঁঠ- 

কের। দেখিবেন কর্মমত্যাগ না করিলে ব্রন্গ- 
জ্ঞান জম্মিতে পারে ন! ইহা! প্র।চীন শাস্ত- 
সম্মত ও বেদপ্রমাণনিদ্ধ। সেই জন্যই 
নিন্গোক্ত মন্ত্রব্যাখ্যাক্স প্রবৃত্ত হইলাম। 

ব্রয়োধর্শস্থক্ধ। যজ্ঞোহ্ধ্য়নং দানমিতি। প্রথমস্তপএব 

শ্বিতীয়ে। ব্রহ্গচার্যযাচার্ধযকুলবাসী তৃতীয়োধত্যস্তমাত্বান- 

মাচার্ধাকুলে অবসাদন্ সর্ব এবৈতে পুগ্যলোক। ভবস্তি 

বক্ধনংক্বোহমৃতত্মেতি। ছান্দোগ্য। 

ধর্মের তিনটা বিভাগ--যগ্ঞ, নিয়মের 

সহিত বেদাভ্যাস ও দান। এই হুইল এক 
বিভাগ-। এই বিভাগের গৃহস্থই অধিকারী । 
দ্বিতীয় বিভাগ,তপ। ইহার অধিকারী তাপম 
ফাখব!  আশ্রমধর্ণামাত্রে অবস্থিত পরিক্রাট্ 

কিন্ত ঙ্মসংস্থ নকেন। আর তৃতীয় বিভাগের 
ছযবিকারী,ব্রধ্চচানী। তিনি আচীধ্যকূলবাসী 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৬ ক ২ ভাগ, 

হইয়া নিয়ম অবলম্মন পুর্ববক যাবজ্জীবন 
আচার্ধযকুলেই অবস্থান করিবেন তাহার 
পক্ষে, ইহাই বিধি। এস্থলে ভ্রজ্মাচারী 
বলিতে. নৈষ্ঠিকেরই গ্রহণ হইয়াছে। এই 

তিন আশ্রমী যথোজ্জ ধরন্মাচরণ দ্বার! 

পুণ্যলোক লাভ করিয়া থাকেন। বলিতে 

পার, আশ্রমীপ্দগেরই যখন কথ! হইতেছে 

তখন তন্মধ্যে মুখ্য পরিব্রাট গৃহীত হুইলেন 
নাকেন? ইহার উত্তর এই, মন্ত্রে বিশেষ 
না থাকায় মুখ্যের গ্রহণ হয় নাই। তিনি. 

ব্রন্মনংস্থ অর্থাৎ ব্রন্মে সম্যক্ অবস্থিত 
স্বতরাং তিনি পুণ্যলোক হইতে স্বতন্ত্র 
অম্বতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। এই 
অনৃৃতত্ব দেবাদির লভ্য আপোরক্ষিক অস্বৃতত্ব 

নহে। কারণ, মন্ত্রে পুণ্যলোক হইতে 
খ্বতন্ত্র অমৃতত্বের নির্দেশ রহিয়াছে । যদি 
পুণ্যলোকের আতিশয্য মাত্র এই অস্বতত্ব 

হইত তাহ হইলে পুণ্যলোক হইতে পৃথক্ 
ভাবে ইহার নির্দেশ থাকিত না। এই পৃথক্ 
ভাবে নির্দেশ হেতু বুঝিতে হুইবে ইহ! 
আত্যন্তিক অম্ৃতত্ব ব মোক্ষ। 

 পুর্ববপক্ষ । মন্ত্রে জ্ঞানবর্জিিত চার আশ্র- 
মীর স্বধর্ম্মানুষ্ঠান হেতু অবিশেষে পুণ্য- 
লোক প্রাপ্তি হয় এই কথাই বলা হুইয়াছে, 
ম্তরাং মন্ত্রমধ্যে পরিত্রাই অনুক্ত হইয়। 
অবশেষ রহিয়াছেন এ কথ, তুমি বলিতে পার 

না। : যদ্দি বল, মন্ত্রে পরিব্রাজকের বাচক 
পদ নাই স্তৃতরাংই তিনি অনুক্ক। তাহাও 
বলিতে পার না। কারণ, তপ দ্বিতীয় ধর্ম 
বিভাগ। এন্থলে 'তপঃশব্দে পরিব্রাট ও 
তাপস উভয়েরই গ্রহণ হুইয়াছে। পর্িব্রাজ- 
কের পক্ষে তপ বলিতে জ্ঞান এবং তাঁহার 
উপাযতভৃত ঘম ও নিষ্মম বুবিতে হুইবে। 
অতএব এ চার আশ্রমীদিগের মধ্যে ঘিনি 
অঙ্গনংস্থ ও প্রথবসেবক তিনিই অস্বতত্ব ব। 
মোক্ষ লা করেন। ইহারা সকলেই 
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অমুতলাভের অধিকারী এবং ব্রহ্মসংস্থ হই- 
বার পক্ষে ইহার্দের কোনও প্রতিষেধ নাই। 

উত্তর । বঙ্ধাদ্দি কর্মের জন্যই গাহস্থ্যাদি 

আশ্রম । এই সকল আশ্রম করেই ব্যাপৃত 
থাকে, সুতরাং ব্রহ্মসংস্থ হইবার পক্ষে ইহা- 
দের সামর্থ্য নাই। কিন্তু মুখ্য পরিব্রাজক 
নির্বযাপার অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী স্থতরাং ব্রহ্ম 
স্থত। ভীহারই পক্ষে হৃকর। ত্র্মে সংস্থিতি 

কল্পে তাহারই সামর্থ্য আছে। যদি বল 

ব্রহ্মসংস্থ শব্দটী পরিব্রাজকে গবাদি শকে'র 
ন্যায় রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ । ইহাও বলিতে পার 

না, কারণ, ব্রন্মে সংশ্থিতি ব সংস্থান তন্নি- 

মিন্তই ব্রহ্মসংস্থ বিশেষণ। কিন্ত রূটি 

শব্দে কোনও নিমিত্তের আকাঞ্ক। থাকে 

না। আর একমাত্র পরিব্রীজকই যে ব্রহ্গ- 
সংস্থ তাহাও বলিতে পার না। সকল 

আশ্রমীর পক্ষে ব্রন্মে সংস্থিতি সম্ভব। 

হ্থতরাং যেখানে বর্ষে সংস্থিতিরপ নিমিত্ত 

আছে সেই নিমিত্তবৎ পুরুষের ব্রহ্মসংস্থ 
শব্দ বাচক হইবে। সঙ্কোচের কারণ অভাবে 
একমাত্র পরিভ্রাজকেই এই ত্রক্ষসংস্থ শব্দ 
নিরোধ করিবার কোন যুক্তি নাই। 

রূটি পক্ষে আরও দোষাস্তর আছে। 

পারিত্রাজ্য আশ্রম-ধর্্শ মাত্রেই যে অস্বতত্ব 

লাভ হয় একথ। বলিতে পার না। ইহ! 

হইলে জ্ঞানটা নিরর্৫থক হইয়া! পড়ে । যদি 
বল পারিব্রাজ্য ধর্ম সহিত জ্ঞান অম্বতত্বের 

সাধন হউক। না, ইহাও বলিতে পার ন1) 
কারণ, গৃহস্থাদিধর্্মও আশ্রমধর্ম, তদ্ধিশিষট 
জ্ঞানও অযৃতত্বের হেতু এ কথ! বলাও তে। 

তোমার পক্ষে সহজ । কারণ, পারিব্রাজ্য 

ধর্ম আশ্রম-ধর্ম, গাস্থ্যাদিও আশ্রম-ধর্ম্ম। 

এস্থলে আশ্রমধর্মত্থে কোনই বিশেষ নাই। 

ঘদি বল জ্ঞানসহ্কৃত পরিব্রাজক-ধর্ন্ম মুক্তির 
হেতু হইবে, তবে আমি বলিব, জ্ঞানের সহিত 
অন্যান্য আশ্রামধ্টা কি দোষ করে। এ 

্রন্ষনৎস্থ পরিব্রাট ৮১ 

স্থলেও আশ্রমধর্্মত্বে এঁতুল্যরূপতা । আরও 
এমনও কোন কথ। নাই যে ব্রহ্মসংস্থ পরি- 
ব্রাজকেরই মুক্তি হয় অন্যের হয় না। সমস্ত 
উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে কেবল মাত্র 
জ্ঞান হইতেই মুক্তি। স্তরাং যাহার স্ব 
স্বআশ্রমবিহিত কন্মের অনুষ্ঠান করেন তী- 
হাদের মধ্যে যিনিই ব্রহ্ধসংস্থ তাহার মুক্তি 

হয় এ কথ! টেকিল না। কারণ যজ্ঞাদি 
কন্ম ও ত্রক্ষজ্ঞান এই উভয়ের চিরবিরোধ । 

এই ছুইটী একযোগে কখন মুক্তিসাধক 
হইতে পারে না। 

আমি কর্ত! এবং কর্মজ্রন্য বিভিন্ন ফল 

আমার ইত্যাকার জ্ঞান হইতে কর্ণের 
প্রবৃত্তি। কিস্তু এই জ্ঞান শাস্ত্রকৃত নহে, 

কারণ, ইহ। সর্বপ্রাণিসাধারণ। “সমস্তই 
আত্মা, সমস্তই ব্রহ্ধ” এইরূপ প্রতীতি 
শান্ত্রজন্য, ইহাই বিদ্যা! ব৷ জ্ঞান। এই বিদ্য! 
বা জ্ঞান কর্ম্মবিধির হেতু কর্তা ক্রিয়া ও 
ফল ইত্যাকার ভেদ-প্রতীতিকে বিনষ্ট ন! 
করিয়া কদাচ জন্মে না। ইহার. হেতু 
ভেদ ও অভেদ জ্ঞানের চিরবিরোধ। 

তিমিরোপহৃত ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন চন্দরাদির 

গ্রতীতি হইয়া থাকে, তিমিরাপগমে এই 
চন্দ্রাদির ভেদপ্রতীতি বিনষ্ট না করিয়। 
চন্দ্রার্দির একত্বপ্রতীতি জন্মে না। এখন 

আইস, কথিত রীতিক্রমে সমুচ্চয়ের অযোগ 

হইলে অর্থাৎ কর্ম ওজ্ঞান এই উভয়ের 
সমবায় মুক্তিনাধক হইতে পারে ন! 
ইহু। দ্লাড়াইলে, শীন্ত্রগ্রমাণজনিত অদ্বৈত 
জ্ঞান দ্বারা, যে ভেদ জ্ঞান লইয়! কর্নের 

প্রন্বত্তি হইয়াছে তাহ। যাহার নষ্ট হুয় সেই 
ব্যক্তি সকল কর্দ হুইতে নিবৃত্ত, কারণ 
নিমিত্তের অভাবে তাহার সম্পূর্ণ কর্্মনিবৃত্তি 
হইয়াছে, সেই নিবৃত্তকর্মাই ব্রচ্মসংস্থ, 

“তিনিই পরিব্রাট, গৃহস্থাদির পক্ষে ইহা সম্ভব- 
পর নহে। তাহাদের দ্বৈত বুদ্ধি থাকে। 



৮২ 

যজ্জাদি কর্দের প্রবৃত্তি থাকে, এইরূপ 

কম্মানুষ্ঠারীর ব্রহ্গসংস্থতা ঘটিতে পারে 
না, কারণ, দ্বৈত ব! মিথা! জ্ঞানের উপরেই 
কর্মাবিধি। 

তৃত্ববোধিন) পত্রিকা 

তাহার এই মিথ্য। শরীরাদিতে 
আমি ব্রাঙ্গণ ইত্যাকার এক মিথ্যা অভি-. 
মান আছে। স্থতয়াং সে ব্রহ্মসংস্থ হইতে 

পারে ন1। 

পূর্ববপক্ষ । ব্রহ্মজ্ঞেরও তো সংস্কারবশাৎ 
কখনও দ্বৈত বুদ্ধির সত্যতা বোধ হুইতে 
পারে। দেই দ্বৈত বুদ্ধি প্রভাবে তাহার 
কম্মমপ্রবৃত্তি সম্ভব, তবে তোমার ব্রহ্মনংস্থতা 

কোথায় দাড়ায় । 

উত্তর। না এরূপ বুঝিও না। এইটা 
অসত্য এইরূপ বিবেক দ্বারা যাহা সত্য 
বলিষ। জানিতে তাহার বাধ হুইলে আবার 

তাহাকেই সত্য বুঝিয়। কার্ষ্যে প্রবৃত্তি হইতে 

পারে না। কারণ, তৎকালের এই যে 
ভেদবুদ্ধি ইহ! আভাসরূপ ভেদবুদ্ধি, ইহা 

কোনও রূপ কর্মপ্ররত্তির হেতু হয় না। 

ফলত ধাঁহার দ্বৈত জ্ঞান দূর হইয়াছে, কার 
ণের অভাবে তীহার কর্ণ্মনিবৃন্তি অবশ্যস্তা- 
বিনী। বলিতে পার বিবেকবলে ভেদ 

জ্ঞান নষ্ট হইলেও যদি কর্ম্মনিরৃত্তি না হয় 
তাহা হইলে প্রমাণ পুর্ববক প্রবৃত্ত দ্বৈত 
জ্ঞানের সহিত বিরোধ হেতু অদ্বৈত- 
বোধক শাস্ত্র অপ্রমাণ। কিস্তু তা বলিও 

না। মনে কর, “ক লগ্জ ভক্ষণ করিবে না” এই 

নিষেধক শাস্ত্র পূর্বপ্ররৃন্ত কলগ্জাদি ভক্ষণ- 

জ্ঞানের বিরোধেও প্রমাণ, কারণ এঁ পূর্ব - 
প্রবৃন্ত জ্ঞানটা লোভাদি দোষ বশত সম্পূর্ণ 

অপ্রমাণ; সেইরূপই ছৈত বুদ্ধি অজ্ঞান- 
বিজ্ভিত স্ৃতরাং অপ্রমাণ, তথ্িরোধেও 
অদ্বৈত শাস্ত্রের প্রামাণ্য অবশ্যই যুক্তিযুক্ত । 

যদি বল, উপনিষদমাত্রই য্দি জ্ঞানপর 

শাস্ত্র হয় তাহা হইলে যজ্ঞাদি কর্ণাপর শাস্ত্রে 
প্রামাণ্য রহিল কৈ। না, ইহা বলিতে পার 
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না, কারণ, যাহার ভেদ জ্ঞান অপনীত হয় 
নাই এরূপ অজ্ঞন পুরুষে জাগরণের পুর্ন 
স্বপ্রাদি গ্বানের ন্যায় ইহার প্রামাণ্য থা- 

কিবে। যদি বল, বিবেকী শ্রেষ্ঠ লোক বাহ! 
করেন আপামর সাধারণ তাহারই অনুসরণ 

করিয়া থাকে, হৃতর।ং বিবেকী জ্ঞানী যদি 
কন্ম ন। করেন তাহ। হইলে অন্যে কেন কন্ম 

। করিবে, কাজেই প্রকারান্তরেও আবার 
কর্মবিধির সেই অপ্রামাণ্য। না, এ কথাও 

বলিতে পার না। দেখ, লৌক'দসকল প্রকৃতি- 

পরবশ, স্থতরাং তাহ!র! বিবেকীর অনুরূত্তি ন৷ 

করিয়া হ্বম্বপ্রকৃতিরই অনুমরণ করিবে। 

তাহার। যখন প্রকৃতিবলে কামনার বশবন্ভা 
তখন কাম্য কর্মবিধির উচ্ছেদ হইতে পারে 

না,কম্মফলেয় ক।মনাই তাহাদিগকে কন্্ানু- 

টানে এবুন্ড করিবে । কামিত। বা! কামনার 
বশ্যতা প্রশস্ত নহে এইরূপ জ্ঞান খীহা- 
দের জন্মিয়াছে তাহারা কম্ম করেন ন! 

বলিয়। কি কন্মবিধির উচ্ছেদ হয় ? অজ্ঞা- 

নেরাঁও কম্ম করিয়। থাকে। 

 পুর্ববপক্ষ । পরিব্রীজকের ভিক্ষাটনাদি 
কর্ম তে। থাকে সেইরূপ গৃহস্থ(দিরও একত্ব 
জ্ঞান জন্মিলে যজ্ঞাদ্দি কম্ম থাক্ । 

উত্তর । না, তোমার দৃষ্টান্তই ঠিক 
হইল না| তুমি চাও সমুচ্চয় রক্ষা করিতে 
অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম সমবেত হইয়া মুক্তি- 
সাধন হউক এই কথ। বলিতে । কিন্তু তুমি 
সেই সমুচ্চযের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে 
গিয়! একট! প্রবৃত্তির আভাসমাত্রকে দৃষ্টান্ত 
ধরিতেছ। কিন্তু তাহা কোনও ক্রমে 

টেকিতে পারে না। দেখ, অজ্ঞানবিজৃত্তিত 
দ্বৈতবুদ্ধিতে কর্মপ্রবৃত্তি হয়। কিন্ত 
বিবেকবলে ধখাঁহার অদ্বৈত জ্ঞান জগ্মি- 
মাছে তাহার প্রবৃত্তি একট! আভালমাত্র 

বুঝিবে। প্রবৃত্তির এই আভাম কদাচ কর্ম 

প্রবৃত্তির হেতু হইতে পারে না। প্রবতির 



আভাপ মাত্রকে যজ্ঞাদদ, কর্মের হেতু 
বলিলে তোমার সমুচ্চর সিদ্ধাপ্তেরই ব্যাঘাত 
ঘটে । কারণ, সমুচ্চয়ে প্ররৃন্তিরই বলবন্তা । 
পূর্বেবই বলিয়ছি ভেদবুদ্ধি কন্মপ্রবৃত্ভির 
হেতু। 
কন্মের প্রবন্তক হেতু থাকে না। ঘযদি বল 
যেমন পরিব্রাজকের ক্ষুথ িক্ষাচরণের প্রব- 
তক সেইন্ূপ এস্থলেও কর্মের অকরণ-্গনিত 
প্রত্যবায় ভয়ই কন্মের প্রবর্তক হুইবে। 

না, একথাও বলিতে পার না । যাহার ভেদ- ' 

জান আছে সেইই কন্মের অধিকারী । 

নীত হয় নাই কন্মের সেইই অধিকারী | 
ম্মতরাং ঘেকশ্মে আবধকারী তাহারই কণ্ম 
ন। করায় প্রতাবায-ভম্ব আর 

অধিকার নিবৃন্তি হইয়াছে তাহার কিনের 
প্রত্যবায়। 

এখন হু।ম বলব, কর্মের নিরুভিমাত্রহ 
তব পারক্রান্য হউক, কিন্তু ভাহা হইলে 
স্ববনাশ্রমশ্ছু সকলেই তো কর্মম(নবৃন্তি 
গএরই পারব: হুইর। দড়ায়। ফলত 

ইহ। একটা অঠিএপক্গ দোম। আচ্ছা বল 
দেখি, তুমি কর্মপাধন ঘজ্ঞোপবীতাদি ত্যাগ 
করিবে কিন! । ঘযাঁদ ত্যাগ কর তাহ 
হইলে তোমার আশ্রম-ধশ্ম হহল ন।। কারণ 
যক্ষেপবাতাদি ব্যতিরেতক গাহন্থ্যাদ ভাব 
সপ্পুর্ণ অপন্তব। আর যদিত্যাগণা কর 
তাহ। হইলে তোমার পারকব্রাঙ্গ থাকে কো- 
থাযু। অতএব বুস্ধ একনট কন্মীনবুণ্ি 
মাত্রেই আশ্রম।দিগের মধ্যে পরিকব্রাট্ হওয়া 
যায় না। আরও কমর জন/ই গাহস্থ্যা 
আশ্রম । শ্রঙ্গততেও আছে আশ্রমবিহত 
কগ্ধ অবশ্য অতৃষ্ঠে্ব। কিন্তু ভিচ্চুর স্বঘা- 
মিত্ব বোধ থাকে না, জাত্যাধির অভনানও 
ত্যাগ হয়। 

পূর্ববপক্ষ । তুমি বলিয়্াছ কম্মের আধ- 
কার নিবৃত্ত হইলে কণ্মের অকরণ-জানত 
প্রত্যবায় আর ঘটে না। এই দিদ্ধান্তই যদি 
ঠিক্ হয় তাহ! হইলে তো পরিকব্রাজকের 
পঢ্ফ ইহ. ঘোর.অমিষউকর। কারণ, এরূপ 
স্থলে জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ অভেদ বৃদ্ধি 
ঘবার। অঞ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান নিরাকৃত 

৮ অন্ত. 

| স্থিত। 

সেই ভেদক্ঞান দূর হইলে আর 

স্ৃতরাং তিনিই একমাত্র পরি- | 
ত্রাট। গৃহস্থাপ্ি পারব্রাট্ হইতে পারেন না। 

৮৬৩ 

হওয়ায় পরিক্রাজকের ঘম নিয়মাদি “কন্ম 
আর থাকে না, কারণ অঞ্জানের অথাৎ 

ভেদবুদ্ধির উপরই ঘম নিয়মাদি কল্প ব্যব- 
যম নিয়মাদি না থাকিলে তাহার 

যথেচ্ছ-চেক্ট।-প্রসন্তি ঘটে অর্থাৎ যা ইচ্ছ! 
তাই করিতে পারেন । ইহা তে। তাহার 
পক্ষে ঘোর অণিন্টকর। 

উদ্তর। না, তোমার আপনি ঠিকৃ 
নহে । ক্াণীর পক্ষে বিধিবহিত বম নিয়না।দ 
কণ্ম নাই । কখন কখন তত্তৎবিষয়ে যে প্র- 

ন্বৃত্তি হয় তাহ! কেবল সংস্কারবশাহ | যেমন 
জ্ঞান বা বিদ্যাবলে ঘাহার ভেদবুদ্ধি অপ- অবৈত জ্ঞান হইলেও বুভূক্ষাদি হয় ইহাও 

সেইরূপ। ধিনি দৃষ্টদোষ বশত তন্তঞ্ঞান হহতে 

 কথপিহ প্রচ্যুত হইয়াছেন সংক্ষারবশাৎ যন 
যাহার নিয়নাদি ভাঁহারই পক্ষে ব্যবস্থিত হইয়। 

থক । করণ তখন দেোষকৃত যে তন্ব- 
ক্া-চতি হহয়'ছে তন্নিবন্ধন তাহার যথেচ্ছ- 
চেন্টা-প্রপর্জি হইতে পারে। তাহার 
নিরভর শিমিন্তই যম নিয়ম তাহার পক্ষে 
অনুষ্ঠেয়, কিন্তু দোষবশত ধাহার তন্ববুদ্ধ 
হইতে গ্রত্যতি ঘটে নাই তাহার আর 
যথেচ্ছ-চেক্টা-প্রসত্তি ক্ষিরপে ঘটিবে ! 
আর এই যে যথেচ্ছ-চেষ্ট'-প্রসক্তির কথ। 
তুম বলিতেছ ইহা তে। অদ্বৈত ও্ান লা- 
ভের পূর্বেই এককালে (নিবৃনত হইযাছে। 
আবার ক। যে রাত্রিকালে কূপে ব৷ 
কণ্টকবনে পতিত হয় দুর্যযোদয় হইলে আর 
কি সেই ব্যক্ত কৃপ ব। কণ্টকবনে পড়ে। 
অতএব নিরুন্তকম্ম। ভিক্ষুই যে ব্রঙ্গদংস্থ 
ইহছ। সস্প্ণ সিদ্ধ হইল। 

অন্তরতম। 

নয়নজত্পর অতি অভতলের 
স্থগোপনতম কথ। 

শু সেইটিতর রথির়াছে ঘিরে 
অনন্ত নীরবতা ! 

তুচ্ছ যা! কিছু অল্পমূল্য 
তারে নিয়ে শুধু যত বাহুলা 
আতি উপরেরি ফেণের তুল্য 

যেটুকু তাহারি ব)থা-- 

তারি মধ তারি সান্বনা নিয়ে 
অত্রান্ত এ কথ। ! 



৮৪ 

কে চির দীনের মনা মনের 
চিরঞ্ীবনের সাথি, 

কাহারি নয়নে স্বপনে শয়নে 
নাহি আনে কু রাতি, 

কে অস্তরেরি অস্তরতম 
অতি সে সুদূর স্ুনিকট মম 
কে সার! বিশ্বে নিঃশ্বাসসম: 

শ্রদ্ধা আসন পাতি 
কোনে! কগ। তারে শুনাই না কত 

যদিও নিত্য সাথি! 

তারি কথা কারে কভু শুনাবারে 
কে জানে চেয়েছি কিনা 

তিনি মরমেরি স্বর্ণ স্ব 
বু বাদে মোর বীণ। 

শুধু আপনারি তুচ্ছ কণায় 
শুধু আমারি ব্যর্থ ব্যথায় 
মিছ? ঝঙ্কারে সদা সে বৃথায় 

গুধরে হদ্- হীন! 
আমল কখাট। কতু কহিবারে 

কে জানে চেয়েছি কিনা? 

সত্য ও সার যা শুধু আনার 
যা লামার আপনার 

সেমরম ধনে কেজানে কেমনে 
এতটা ভুলিতে পারি? 

থে আমার নিশি যে আমার দিন 
হপ্দি বসন্ত যে চির নখান 
হায় হত এ স্থচেতনাহীন 

এ কি অবহেল৷ তারি! 
সতা ও সার যা শুধু আমার 

যা আমান গাপনারি । 

ঘয়নজলের অতি অতলের 
স্থগোপনতম কথ! 

শুধু সেইটিরে  রগেছেসেঘিরে 
স্থশাস্ত নীরবতা ! 

তুচ্ছ ত্যাজ্য শুন্য মূল্য 

তারি পরে ঝরে আখ বাহুল্য 
জীবনেরো যাহা জীবনতুল্য 

একটুকুখানি বাথ! 
তা নিয়ে জাগে না, কর্নে লাগেনা 

এতটুকু তারি কথা ! 

পত্রে। 

মহ'মান্ত লর্ড বিশপ মহর্ধিদেবের আত্ম-জীবনী পাঠ 
করিয়৷ পণ্ডিত প্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে যে পত্র লিখেন 
নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল । একদা শাঙ্খ্ী মহাশয় তাহার 
লহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এ সময় লড বিশপ 
শাস্ত্রী মহাশয়কে আদি ত্রাক্ষসমাজ সব্ন্ধে অনেক 
জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। 
গ্ণর কথা জিজ্ঞাসা করিয়। অবশেষে বলেন যে মহার্য 

তত্বুবোধিনী পত্রিক! 

আচার্য্য এবং গারক-, 

১৬ বই ভাগ 

দেব এক সময়ে খৃষ্টায় ধর্মে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছি- 
লেন। তাহাতে শাস্বী মহাশয় উত্তর করেন যে; মহর্ষিদে 
কখন কোন ধর্নে বাধ। দেন নাই, কিন্তু পূর্বে খৃষ্টায় 
মিশনরিগণ অনেক হিন্দুসস্তানকে থুষ্টান করিয়া তাহা - 
দের পিতা মাত! ও আনম্মীয় স্বজনগণের মনে যে বাথ। 
দিয় সমাজবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন সেই সমাজ- 
বিপ্লব যাহাতে উপস্থিত না হয় তজ্ন্ত চেষ্ট) করিক়া- 
ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বর্তমান লড বিশপ 
মহাশয় অতি উচ্চ ও উদার প্রকৃতির যোক। ত্তিনি 
ধন্মবিশ্বাসে অতি ধার ও গণ্তীর । মহযিদেবের আদেশ- 
ক্রমে শাস্ত্রী হাশর সংস্কৃত ব্রাঙ্গধর্ম ও ব্যাখানাদি গ্রন্থ 
তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকের প্রাপ্তি 
স্বীকার করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করেন নিম্নে তাহাও 
দেওসা হইল । 
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৭৩৪ সংখ্যা: আখিন ব্রাহ্ম লন্বৎ ৭৫। 

'তজ্সবোধিনীপ্রারকা 
১৮২৬ শক 

স্ধাহ্তামিবনবখাবীরান্মম্ বিদ্বলার্বীশহিহ স্বখনহঙগেন। অহ্ঘ পিজ স্বানললবা জিব ব্রনন্মপিহষেহববীজনীবাস্ধিনীঘল। 

ঘক্জজ্যাছি হাজজলিমন্ল হান্ধাম্মতন্মবিন্ অন্বহমিল সু ঘুখনদমিললিলি। হযাতর লব সীঘালজা 
৬ 

ঘাহজিবনত্থিষন্য ঘ্বশআাধমি | লছগিন্ গনিত দিষদ্বাঞ্ভ্তাখলঘ্ অন্ঘাত্তললীঘ । 

প্রেম ।* 

আমর! স্ত্রী পুরুষ মনুষ্যমাত্রেই নিজ 
নিজ অহঙ্কার মান ও কল্পিত সামাজিক স্বার্থ 

বিস্মৃত হইয়া, ক্ষণকালের জন্য যদি গম্ভীর 
ও শান্ত চিত্তে প্রেম কাহাকে বলে বিচার 
করিয়! দেখি ও তাহার সার ভাব গ্রহণ করি 
তাহা! হইলে জগতের একটী মহা অমঙ্গল 
দূর হুইয়া মঙ্গলবিধান হয় ও জীবসমুহ 
শান্তি পায়। 

শাস্সে লেখা আছে এবং লোকের 

মুখেও শুন যায় যে ভগবানের প্রেমিক, 

সমদশ্শা, হিংসা-ছ্বেষ-শূন্য, অকপট, নিশ্ছল, 
নির্মল, সরল-অস্তঃকরণ ও মিষ্উভাষী। 
তিনি জীবসমূহকে আপন আত্ম! বা ভগবা- 
নের স্বরূপ জানিয়া সমভাবে প্রীতি করেন ও 

সমন্জাবে প্রতিপালন করেন। যথার্ঘতঃ 

ভগবানের প্রেমিক ভক্ত যদি এই আকাশ- 
মন্দিরে কেহ থাকেন তাহাকে পুর্ণরূপে 
নমক্কার। 

প্রেমের এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া! সা- 

* শ্রীনৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাঁটাতে মহিলা- 

সমাজে সীহারই অন্তঃপুরস্থ কোন মহিল। কর্তৃক পঠিত। 

ধারণতঃ জগতের মধ্যে প্রেম খুঁজিলে কি 

পাওয়! যায়? গরীব ধনীর সহত প্রেম 

করিতে চাছে ধনী চাহেন না, ছুর্বল বল- 
বানের সহিত প্রেম করিতে চাহে বলবান 
চাছেন না, মানহীন মাননীয়ের সহিত প্রেম 
করিতে চাহে মাননীয় চাহেন না। এইরূপ 
যাহার যেখানে স্বার্থ তাহার সেখানে প্রেম, 

যেখানে স্বার্থ নাই সেখানে প্রেমও নাই। 
আমাদের এইরূপ প্রেম কি না? ভগবান 
ব! পরমাতা যে বস্ত, সেই বস্তুতে যদি প্রেম 

থাকিত তাহা হইলে সেই বস্তই যখন এই 
বৈচিত্র্যময় জগতের তাবু পদার্থের অন্তরে 
বাহিরে বিরাজমান তখন কাহাকেও ছাড়িষ। 

কাহাকেও প্রেম করিতে পারিতাম না, তাহা! 

হুইলে দেখিতাম, কোন্ পদার্থকে কোন্. 
অবস্থায় প্রেম করিব, কোন্ অবস্থায় করিব 
না। কোন্ গুণে প্রেম করিব কোন্ গুণে 

করিব না। অথচ অনেক সময় দেখা যায় 
যে উচ্চপদস্থ খধষি মুনি সাধু সম্গ্যাসীর 

মধ্যেও পরম্পর প্রেম নাই, বিরোধ রহি- 
ম্াছে। ছুই জনের মধ্যে একমত নাই। 

ইহারা একমত হইয়া কেবল সাধারণ মন্ু- 
ফ্যকে গৃহন্ছ ও অজ্ঞান বলিয়া হেয়জ্ঞান 



৮৮ 

করিতেছেন, প্রেম করিতেছেন ন|। 

অন্য দিকে ধর্ম বা জশ্বর পরমেশ্বর গড 

আল্ল! খোদ! ব্রহ্ম পরত্রপ্ধ দেব দেবী 

প্রভৃতি বস্তশুন্য নাম কল্পনা! করিয়। আপন 

অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে প্রেম করিতে চাকেন। 
এ কিরূপ প্রেম? এক ধর্মের নেতা 
আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও অপর ধর্মের 
নেতাকে নিকৃষ্ট অজ্ঞান বোধে প্রেম 
করিতে চাহেন না। দ্ৈতবাদী অদৈত- 
বার্দী শুন্যবাদী শবভাববাদী সাকারবাদী 
নিরাকারবাদী প্রভৃতির একের সহিত 

অন্যের প্রেম নাই। এ কিরূপ প্রেম ? 

স্ত্রী পুরুষ মনুষ্যমাত্রেই বুবিয়। দেখ যে 
যিনি প্রেম করিবেন তিনি নিজে সত্য ঘা 
মিথ্য।, তাহার কি রূপ, এবং ধাঁাকে প্রেম 

করিবেন তিমি সত্য ব! মিথ্যা, এক বা বনু, 

নিরাকার ঝা সাকার, তাহারই বাকি রূপ? 
ধাহার ঈশ্বর গড্ আল্লা গ্রভৃতি কল্পিত নাম নিজে কোন্ রূপ হইয়া কোন্ রূপের লহিত 

প্রেম করিবেন 1 মিথ্যা ভুইয়া সত্যের 
সহিত ব৷ সত্য হুইয়। মিথ্যার সহিত অথব! 
মিথ্যা হইয়া মিথ্যার সহিত বা সত্য হইয়া 
সত্যের সহিত প্রেম করিবেন ? মিথ্যা তে৷ 
মিথ্যাই, মিথ্যা, যাহা কিছুই নয়, তাহার 
সহিত প্রেম হইতেই পারে না, অসম্ভব। 
এবং সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। সত্য 
স্বতঃপ্রকাশ। যাহা আছে ব! যিনি সত্য 
তিনি নিরাকার সাকার সমন্তিকে লইয। 
পূর্ণরূপে প্রকাঁশমান, তবে কে কাহাকে 
'মিখ্যা বলিয়৷ পরিত্যাগ্গ করিবে ও কাহাকে 
সত্য বলিয়া প্রেম করিবে? নাকার ব্রঙ্গ 
নিরাকার ব্রঙ্গের সহিত প্রেম করিবেন, না 
দিরাকার ব্রহ্ম সাকার ব্রন্মের সহিত প্রেম 
করিবেন, অথব! নিরাকার ব্রহ্ম নিরাকার 
ব্রন্মোের সহিত প্রেম করিরেন কি সাঁকাঁর 
্রশ্মা সাকার ব্রঙ্গের সহিত প্রেম করিরেন? 
আমরা নিজে কি বস্ত হইয়া ত্রক্ষকে কি 

শততববোধিনী পত্রিকা 

কিন্ত 

১৬কজা, ২ ভাগ 

বস্ত বুঝিয়। প্রেম করিতে চাহি। যদি বলি 
নিরাকার মহৎ উৎকৃষ্ট তাহাকে প্রেম 
করিব, সাকার নিকৃষ্ট হীন তাহাকে প্রেম 
করিধ ন। তাহ। হইলে বিচার করিয়া দে- 

খিতে হয় আমাদের পরম প্রেমাম্পদ যে 

মলের পুত্বলী স্থূল শরীর, ইহাকে কি প্র- 
কারে প্রেম করি? ভগবান যে প্রকাশমান 
তাঁহাকে প্রেম করিতেছি না, কিন্তু নিজেকে 

অঙ্জানাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রেম করিতেছি, অপ- 

বিভ্ত হেয় জ্ঞান করিতেছি না। সমদশীঁ 
প্রেমিকের ঞজ কিরূপ প্রেম? সাকার বা 

প্রকাশমানক্ষে ত্যাগ করিয়। অগ্রকাঁশ নিরা- 

কারকে প্রেম করিতে ঘাওষ। আর লীলা- 
মগ্নী কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া ঘুমন্ত সেই 

৷ কন্যাকেই প্রেম করিতে যাওয়া একই । 

, অনেকেই মুখে বলেন “একমেবাদ্িতীয়ং 

ব্রহ্ম” অর্থাৎ পুর্ণ -পরক্রহ্দ জ্যোতিংম্বরূপ 

তিনিই এক সত্য, তন্ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য এ 
আকাশে নাই। কিন্তু এই বাক্যের সার- 
ভাব অনেকেই গ্রহণ করেন না। ইহছাত 
বুঝ! উচিত যে যখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য 
নাই তখন এই থে পরিদৃশ্যমান জগত যা- 

হাকে মায়া জড় বোধে পরিত্যাগ করিতেছি 
_এদ্বিতীয় সত্য কোথা হইতে আসিল ? 
আরও বলিতেছি পরমাত্বা ওষধিতে বনম্প- 

' তিতে চন্দ্র দিত্যে ও জীবের হৃদয়ে প্রকাশ- 

মান। কিন্তু যাহাতে তিনি প্রকাশমান সেই 
সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি 
খ্যক সত্য কোথ। হইতে আসিল ? আর 

জীব সংজ্ঞক যিনি এই সকল বোধ করিতে- 
ছেন তিনি অপর এক - ষত্য কোথা হইতে 
আসিলেন? যদি সমস্ত পদার্থেই তিনি 
বিরাজমান ও সেই সমস্ত পদার্থ ই যদি মিথ্যা 
তাহা হইলে তিনি নিজে সত্য কি মিথ্যা 
ইহা কিরূপ প্রমাণ হইবে ও কেই, বা 
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প্রমাণ করিবে ? আর যদি তাবৎ প্রকাশ- 

মান পদার্থ লইয়া তিনি সত্য হন তাহ্। 

হইলে সকলের দহছিত সকলের প্রেম 
করা উচিত নতুবা ধর্ কর্ম ইফ্টদেবত। 
প্রেম ইত্যাদির বিচার পণুশ্রম মাত্র । 

আরে। সুক্ষরূপে বুঝিয়! দেখ, এক 

সত্য স্বতঃপ্রকাশ স্বয়ং নিরাকার সাকার 

বা কারণ সূণ্ধম স্থুল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নাম 
রূপ লইফ। পুর্ণরূপে প্রকাশমান অর্থাৎ এক 
গকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ- 

স্বরূপ জীবস্মুহের মাতা৷ পিত৷ গুরু আত্ম 

অনাদিকাল বিরাজমান, অমুল্যরত্ব । ইহার 

হন্ডে উদ্যত দণ্ড ন! দেখিয়া ইহাকে অব- 

হেলাম্স জামর। প্রেম করিতেছি না। অথচ 

ইনি পর্ববপ্রকারে আমাদের অমঙ্গল দূর 
করিয়। মঙ্গল করিতেছেন। ইনি রাজ।র 

মস্তি রাজার মত, প্রকার মস্তিক্ষে প্রজার 

মত, সাধুর মস্তিষ্কে সাধুর মত কার্য করি- 

তেছেন। ইনি ন্ুলরূপে স্কুলের ক্া্য 

অল্নাদি উৎপন্ন করিয। জীব সমুহকে পালন 

করিতেছেন, সুক্ষেের কার্ধ্য জীব সমূহকে 

জ্ঞান দিয়া ক্রমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর 

করিতেছেন । তুলনায় তৃণাদপি ন্যুন__. 

তাহার শক্তির কণামাত্র প্রকাশ, রাজ! 

বাদসাহের হাতে র।জদগ্ড প্রত্যক্ষ করিয়! 

ভয়ের তাড়নায়, ধনী দরিদ্র জ্ঞানী অজ্ঞান 

মূর্খ পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই তয় তাড়িত 

ভাবে অবনত মস্তকে প্রেম করিতে চাছি, 
কিন্ত ইহীকে প্রেম করিতে চাহি ন। 

আমাদের এ কিরূপ প্রেম ? 

এক সত্য ব্যতীত যখন দ্বিতীয় সত্য 

নাই তখন যে প্রেমিক নিরাকার সাকার 
কারণ সুক্ষ স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নাম 
দূপ লইয়া! প্রেম সমুদ্রেবৎ পূর্ণরূপে প্রেম 
ভক্তি স্থাপন পূর্বক উপাসনা ও তদঙ্গীভূত 
প্রণাম. নমস্কারাদি করেন তিনিই যথার্থ 

প্রেম ৮৯ 

প্রেমিক। আমরা যাহাকে যথার্থ প্রেম 
করি তাহাকে যেমন রুগ্ন স্থস্থ, ধনী দরিদ্র, 

প্রফুল্ল বিষণ, যৌবন বাক্য, সর্বাবস্থায় 
সমভাবে প্রেম করি এবং এইরূপ প্রেম- 

কেই যথার্থ প্রেম বলি, সেইরূপ যিনি যথার্থ 
ভগবৎ প্রেমিক হইবেন তিনি সত্য বা বস্ত 
বা ব্রহ্ম বা পরমাত।কে সর্বরূপে সর্ববভাবে 

প্রেম করিবেন, মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত 
হইবেন না। তিনি বাহ্যেন্দ্রিয় অন্তরক্জ্রিয় 
দ্বারা যাহা! কিছু বোধ করিবেন তাহাই যে 
পরমাত্মা ইহাতে তাহার অণুমাত্র সংশয় 
থকিবে না। আদ্িতে অন্তে মধ্যে ভিতরে 

বাহিরে সেই পরম প্রেমময়কেই দেখি- 

বেন। যখন যেখানে যে ভাবে চেতনার 

স্পন্দন ঘটিবে তিনি সেই পরম প্রেমময়েতেই 
তাহার সমাপ্তি দেখিবেন। খাওয়া পরা 

চলা ফের! দেখা শুন! সকল কার্যে এক- 

মাত্র তিনিই প্রকাশমান থাকিবেন- যিনি 
অণু হইতেও অথু এবং মহৎ হইতেও মহত . 
তিনিই আত্ম, তিনিই পর, তিনিই প্রকাশ, 
তিনিই অপ্রকাশ, তিনি ছাড়া কিছু নাই।' 

প্রেম যে বলিতেছি তাহা ও তিনি । তিনিই 
স্বন্₹ং প্রেম, এই জগত সেই প্রেমের প্রকাশ 
মাত্র । এখন দেখ, কে কাহাকে প্রেষ 

করিবে কে কাহাকে প্রেম না করিবে ? 
' হেপুণ পরব্রঙ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু 

মাতা পিত। আত্মা, আপনি নিজগুণে আমা- 

দের সর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের . 

অন্তুঃকরণ হইতে বাদবিসম্বাদ হিংসা! দ্েষ 

মতামত মুছিয়া৷ ফেলুন, প্রেমরূপে আমা- 

দের হৃদয়ে আবিভূতি হুউন যাহাতে আমর 
সর্ধবভাবে সর্বরূপে সর্বাবস্থায় সর্বকালে 

সমভাবে প্রকাশে অগ্রকাশে পূর্ণরূপে 
আপনাকেই প্রেষ করিতে পারি, ঘাহাভে 
আপনিই আমারদিগের নিকটে প্রেমরূণে 
প্রকাশমান হুন, ধাহাতে আপনি ভিম প্রেম 
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বলিয়। দ্বিতীয় পদার্থ বোধ ন হয়_-ইহাই 
প্রার্থনা । 

ও শাস্তিঃ সলাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

আদি ত্রাহ্মঘমাজ । 

১৮২৬ শক, ২২ এ আষাঢ়, বু
ধবার ৃ 

উপদেশ। 

কেমনে ফিরিয়া! যাও, ন! দেখি তাহারে, 

কেমনে জীবন কাটে, চির অন্ধকারে। 

মহান্ বিশ্বেতে থাকি, বিন্ময় বিহীন আঁখি, 
বারেক ন! দেখ তারে, এ বিশ্ব-মাঝারে। 

মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া, এমন 

কৌশলময়, এমন শোভাশালী জগৎ দর্শন 

করিয়! যদি তাহার শ্রহ্থীকে তাহার মধ্যে না 

দেখিয়া ইহলোক হইতে চলিয়! যাও, তবে 

আর এখানে আসিয়া 
কি করিলে, কি। 

দেখিলে? জগতে নিয়ম দেখিলে আর 

তাহার নিয়স্তাকে দেখিলে না, জগতে শোভা 

দেখিলে আর তাহার শোভার আকরকে 

দেখিলে না ? সূর্য্যকে দেখিলে আর সূর্ধ্য- 

রথের সারথিকে দেখিলে না? নীল আকাশ- 

রূপ নীল সমুদ্রে সোনার তরী চন্দ্রমা নিশীথে 
নিস্তন্ধে ভাসিয়! যাইতেছে দেখিলে, আর 

তাহার কাগুারীকে দেখিলে না? কোটি কোটি 

ক্ষত্ররূ পুষ্প গগন-উদ্যানে ফুটিয়। তাহার 
চরণে গন্ধ দান করিতেছে, সে গন্ধ কোথ! 

হুইতে উৎপন্ন হুইল, বুঝিলে না? যিনি 
নিজে রূপ রস গন্ধ বিহীন হইয়া, এই সকল 

সি করিয়া তাহার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া 

রহিয়াছেন, তাহাকে তুমি দেখিলে না? 

কেবল স্বত্যুর রূপ জড়পদার্থ দেখিয়াই 

চলিয়া গেলে। মৃত্যুর বিপরীত সেই অক্ষর 

জগতপ্রাণকে দেখিলে না! তবে কিসের 

" ' জঙ্য প্রাগধারণ? যিনি প্রাণস্য প্রাণ, 

১৬ কয় ঙ ভাগ 

তাহাকে প্রাণের মধ্যে দেখিলে না। দেখি- 

বেই বাকি করিয়া! এ চর্মচক্ষে সে 

জ্যোতিঃ কোথায়! সত্য বটে দতন্দু্দরশং 

গুঢ়মনুপ্রবিষ্টং” কিন্তু আর একদিকে, তিনি 
দয়াময় প্রেমময় ভক্তবুসল। কৃপাগুণে 

তিনি সহজেই তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে প্রকা- 

শিত হন। সে সহজ পথে তুমি যাইনে না। 
তীহার কৃপা ভিক্ষা! করিলে না। কৃপারূপ 

নয়নাঞ্জনে চক্ষৃকে রঞ্জিত করিলে না। 
তবে 

আর তাঁহাকে কেমন করিয়া দেখিবে ? 
তাহার নিষিত্ত সে পিপাসা কৈ? তবে আর 

কেমন করিয়া সে স্বর্গীয় বারি তৃষিত 
চাঁতকের ন্চায় পান করিয়! পরিতৃপ্ত হইবে? 

*প্রেমপিয়ান! ভালবাসা কই” । একবার তা” 

এই, বিশ্বজগ্গৎ দর্শন কর। ইহাকে এক 

নবতর সজ্জার, নবতর শোভায় শোভিত 

দেখিতে পাইবে। তখন চন্দ সূর্য্য নক্ষত্র, 

হুন্দর স্থগদ্ধি পুস্পে, নদী নদ সমুদ্রে, গগন- 
ভেদী পর্বতে তাহার অরূপ রূপের ছায়৷ 

দর্শন করিয়া মহা আনন্দে আনন্দিত হইবে। 

তখন আত্মা কি এক উচ্ছাসের সহিত 

বলিয়। উঠিবে, “আখি ফু
টিল, চাহি উঠিল 

চরণ দরশ আশে।” তখন যদি নির্মল সরে” 

বরের তীরে গিয়৷ উপবেশন কর,তাহার নির্মল 

জলে নির্মল পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইবৈ, 

শতদল পদ্মে মধুকরকে মধুপান করিতে 

দেখিলে তোমার আত্মা পরমেশ্বররূপ শত- 

দলে বসিয়। পরম মধু পানে বিভোর হইবে। 

সে দৃশ্য দেখিয়া দেবতারাও মোহিত হুই- 
বেন। তখম যদি আতপতাপে তাপিত 

হইয়া বটচ্ছায়ায় উপবেশন কর, প্রাণ 

আপনা হইতে বলিয়া উঠিবে, এ সংসার- 

আতপে তুমিই জুড়াইবার চ্ছান। হায়। 

মনগুয্যের ভাগ্যে ছুশ্রাপ্য। জগৎগুর 
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পরমেশ্বরের শিক্ষার কি কৌশল! তার 
কৃপায় পিপাস্থ আত্মা এখানে জগতের 
শোভা দেখিতে দেখিতেই সেই শোভার 
আকর স্থানেই উপস্থিত হয়। সে অবস্থায় 
জগৎ তাহার নিকট লুপ্ত হয়। তখন 
আপনার অভ্যন্তরে তাহাকে পাইয়া তাহার 
শোভা দর্শন করিয়। সে কৃতার্থ হয়। তখন 

ঈশ্বরদর্শন সহজসাধ্য হইয়া উঠে। এ 
প্রকারে যে ডাহাকে ন! দেখিল, তাহার হুদয় 
কি ঘন বিষার্দে আচ্ছন্ন! কঠিন কথায়, 
কঠিন আঘাতে, ঘোর সঙ্কটে, বিরহ বিচ্ছেদে, 
পাপ তাপে আত্মা আর কাহার ক্রোড়ে 
গিয়া সম্তাপ নিবারণ করিবে ? কাহার মুখ 

দেখিয়া এ ছুঃসহ শোক হইতে মুক্ত হইবে ? 
তাহার কৃপায় যিনি তঁ,হাঁকে তাহার জগতে 
দেখিয। পরিশেষে আত্মার অভ্যন্তরে দর্শন 

পান, তিনিই শোক হইতে মুক্ত হন, হুদয়- 
গ্রন্থি হইতে মুক্ত হন, পাপ-তাপ-জনিত 

আত্মগ্লানি হইতে মুক্ত হুন। 
সাধক তাহাকে ছুই প্রকারে দেখেন। 

তাহার জগতে ও আপনার অস্তরে.। 

“এতজজ্ঞেয়ং নিতামেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্াং 

হি কিঞিং।” 

তিনিই জানিবার যোগ্য । তাঁহার পর 
স্বানিধার ঘোগ্য, দেখিবার আর নাই। 
তিনি *শাস্তং শিবমদ্বৈতং” রূপে বিরাজ 
করিতেছেন। সাধক তাহাতেই ডূবিয়া 

যান। লেই অ্তসাগরে ডুবিয়। তাহারকি 
পরম শাস্তি! পৃথিবীর লোকের নিকট 
হৃদয়ার খুলিয়া তিনি কতবারই ক্ষতবিক্ষত 
হইয়াছেন, কিন্ত াহাকে হৃদয় দান করিয়। 
তাহার কি অনীম তৃপ্তি! তিনি তখন তীর 
শবহীন স্বর শুনিয়া কি সঙ্গীতই শ্রবণ 
করেন! দেবতার! নিয়ত সেই সঙ্গীত শ্রবণ 

করিতেছেন। ঘেমুহুর্তে আত্ম। এই স্ৃগ্ময় 
শরীর পরিত্যাগ করিয়। অয্ৃতধামে উপস্থিত 

হইবে, সেই মুহুর্তেই সেই সঙ্গীত সে আরে! 

সুষ্পষ্ট শ্রবণ করিয়! পুর্বব জীবনের সকল 
যাতনার সংস্কার হইতে মুক্ত হইবে । অত- 
এব প্রাণ থাকিতে থাকিতে সেই জগৎ- 

প্রাণকে দেখ। উক্ত ছিবিধ প্রকারেই 
তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন 
হও। বল,-স 
“তুমি জ্যোতির জ্যোতি দেখ! দেও আমারে । 

রবি শশী তারা, শোভে না৷ আমার কাছে, 

যদি হারাই তোমারে । 

কিসের সে জীবন যৌবন, তোম। বিহীনে, 
কি হবে সে প্রাণে, যদি তোমারে না পাই। 

ও একমেবাদ্বিতীযুং। 

সার তোর আলোচনা । 

বৃহৎ অন্দাও এবং ক্ষুদ্র অন্ধাও। 

গ্রত মাসের প্রবন্ধে কর্তা-কর্মের এবং 
জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের উভয়াত্মক এঁক্য কিরূপ, 
ভাহ। প্রদর্শন করিয়া শেষে একটি প্রন্থ 
জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল এই যে, সে যে উতদ্ভ- 
যাত্বক এঁক্য, তাহা কি অকম্মাৎ আকাশ 

হইতে নিপতিত হয়, অথবা, পূর্ব্বে যাহ! 
প্রন্থণ্ত ছিল, তাহাই জাগ্রত হয়। এ প্রশ্খের 

রীতিমত মীমাংসা করিতে হুইলে--বৃহৎ 

ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুত্র ত্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এঁক্য 
কিরূপ, এবং সে এঁক্য বৃহ ব্রহ্মাণ্ড হইতে 
ক্ষুত্র ব্রহ্মাণ্ডে কিরূপেই ব৷ সংক্রামিত হয়, 
তাহার প্রতি বিধিমতে অনুসন্ধান প্রয়োগ 
কর! কর্তব্য। 

আমরা প্রত্যেকে এক-একটি ক্ষুদ্র 
ব্রহ্মাণ্ড; এবং সমস্ত ক্ষুদ্র ব্রঙ্গাণ্ড ক্রোড়ে 
করিয়। যে এক নিখিল বিশ্বত্রক্ষাণ্ড স্বর্গ- 

মর্ত্যপাতাল ব্যাপিয়া বিরাজমান, তাহাই 
বৃহৎ ব্রহ্মাণড। কাজেই ্াড়াইতেছে যে, 
ক্ষুদ্র ব্রহ্মাগ্ডের যথাসর্ব্বস্থ যাহা! কিছু আছে, 



তত্ববোধিনী পত্রিক! 

সমস্তই সৃহত ব্রদ্ধা্ড হইতে ধার করিয়া 

পাওয়া। তাঁর সাক্ষী মনুষ্যের উদরভাগ্ডে 

যে তঙুলাঙ্গ রহিয়াছে, তাহা ধান্যক্ষেত্রেরই 

তুল; মনুষ্যের রক্তে ঘে জল রহিম্বাছে, 

তাহা সমুদ্রেরই জল ; মনষ্যে্ন শরীয়ে যে 

তেজ রহিয়াছে, তাহা অগ্নিরই তেজ ; মন্সু- 

ফ্যের নাসিকাপথ দিয়া যে বায়ু যাতায়াত 

করিতেছে, তাহা! ঘহিরাকাশেরই বারু। 

এ. তে! সকলেরই একপ্রকার দেখ! কথা, 

তা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের! বলেন এই 

যে, প্রথমে পৃথিবী উচ্ছ্জ্খল ভৌতিক শক্তি- 
সকলের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। ক্রমে পৃথি- 

বীতে ভৌতিক শক্তির উদ্মত্ত হৃত্যলীলার 

সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া জীবনী শক্তির 

উন্মেষ হইতে লাগিল। উদ্ভিদ জন্মিবার 

পূর্ব্বে পৃথিবী -ত শুদ্ধকেবল ভৌতিক শক্তির, ৃ 
৷ শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধী- দল, সংক্ষেপে ভূতের দল, দাপাদাপি 

করিয়া . বেড়াইতেছিল, ভাহার পরে ঘখন 
উদ্ভিদের আদিম স্তর পন্কশয্যা হইতে অল্পে 
অল্পে গাত্রোথান করিয়া জলম্থলের অঙ্ধি- 

সন্ধি প্রদেশসকল শ্ামলচ্ছদে আবরণ 
করিতে লাগিল এঘং তাহার পরে দেই 
নূতন ব্যাপারটি খন জলের কিনার! হইতে 

ক্রমে ক্রমে ডা! বাহিয়। উঠিয়া দেশবিদেশ 
ব্যাপিয্সা। দলে দলে সাজিয়া ফাঁড়াইতে 
লাগিল, তখন পৃথিবী একবিধ শক্তির পরি- 

বর্তে দ্বিবিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল-- 
ভৌতিক শক্তি এবং জীবনী শক্তি, এই 
ছুইপ্রকার শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল। তা- 
হার পরে যখন উত্ভিদশ্রেণী নান! বর্ণের ফল- 

ফুলপল্পবের বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইতে 
লাগিল এবং জলচর, ভূচর, খেচর প্রস্ৃতি 
নানা জন্তু পঙ্ক হইতে, অও হইতে, জরায়ূ 

হইাতে, কালে-কালে রাছির হুইয়! পাঁলে- 
পালে বিচরণ করিতে লাগিল, আর, সেই 
সঙ্গে গিরি-গহা-অরণ্য গর্ত্নরবে এবং 
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বৃংহিতরবে, গহন বম বিল্লী-রবে, পুষ্পমঞ্জীরী 
গুপ্জরিত-রবে, লতাকু্জ কৃজিত-রবে, তৃণ- 

ভূমি হম্বারবে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর হ্রেষারবে 

শব্দায়মান হইতে লাগিল, তখন পৃথিবী 

দ্বিবিধ শক্তির পরিবর্তে ত্রিবিধ শক্তির 

লীলাক্ষেত্র হইল-_ভৌতিক শক্তি, জীবনী 
শক্তি এবং চেতনাশক্তি, এই তিনপ্রকার 

শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল। সর্বশেষে যখন 

মনুষ্য বাহির হুইয়! প্রথমে হামাগুড়ি দিতে 
লাগিল, এবং ক্রমে উদ্নতমস্তকে দণ্ডায়মান 

হইয়া চারিঙ্িক্ নিরীক্ষণ করিয়। গন্তব্যপথে 

চলিতে লাগিল এবং তাহার পরে যখন 

বিচারবিবেচনা এবং যুক্তি খাটাইয়। সমস্ত 

বিষয়ের তৰ্বাবধারণ করিতে আরম্ভ করিল, 

তখন পৃথিবী ত্রিবিধ শক্তির পরিবর্তে চতু- 
ব্বিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল-_-ভৌতিক 

শক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তির ক্রীড়া- 

ক্ষেত্র হইল। এই যেচারি প্রকার শক্তি--. 

ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশজি, 
এবং ধী-শক্তি, এ চারিপ্রকার শক্তির প্রথমে 

প্রথমটি একাকী, তাহার পরে প্রথম এবং 

দ্বিতীয় যুগ বাঁধিয়া, তাহার পরে প্রথম দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় যোট বাঁধিয়া, পৃথিবীতে যথাক্রমে 
পরে পরে আবির্ভূত হইল, এবং পরিশেষে 
যখন প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের উপরে 

চতুর্থ আবির্ভূত হইল, তখন সর্বপ্রকার 
শক্তি একত্র সমবেত হইয়া মনুষ্যশরীরের 

আশ্রয় গ্রহণ করিল। অর্থাৎ বৃহৎ ব্রহ্মা্ডে 

যতগ্রকার শক্তি আছে-_-ভোৌতিক শক্তি, 

জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি-_ 

সমন্তেরই কিছু-না-কিছু নিদর্শন ক্ষুপ্র ব্র- 

ক্গাণ্ডে পুর্তীতৃত হইল ; কোনে! প্রকারেরই 

সংগ্রহকার্ধ্য অবশিষ্ট রছিল না। শেষরাতে 

্রত্যুষের হ'ব হ'ব সময়ে পক্ষিকুলের নিদ্রা- 

ভঙ্গ হইয়া যায়, ইহ! ঘকলৈরই দেখা কথা৷ 
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সেই দিব! এবং রাত্রির সন্ধিস্থানে সূর্ধ্যের 
উদ্বোধনী শক্তি ( অর্থাৎ ঘুমভাঙানি শক্তি ) 
একাকী অভিব্যক্ত হয়; দ্যোতনাশক্তি, 

তাপনী শক্তি এবং দাহিক শক্তি অনভি- 

ব্যক্ত থাকে । তাহার কিছুকাল পরে 

যখন প্রত্যুষ ফুটিয়া বাহির হয়, তখন সূর্য্যের 
উদ্বোধনী শক্তির উপরে আর-একটি শক্তি 
অভিব্যক্ত হয়__সেটি হচ্চে দ্যোতনাশক্তি । 
এই সময়টিতে অর্থাৎ প্রত্যুষের দিবালোকে 
দূর্ধ্যের ছুইপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হয় এবং 

দুই-প্রকার শক্তি অনতিব্যক্ত থাকে;--উদ্বো- 

ধনী শক্তি এবং দ্যোতন। শক্তি অভিব্যক্ত 

হয়, তাপনী শক্তি এবং দাহিক। শর্জি অন- 

ভিব্যক্ত থাকে । মধ্যাহুদিবালোকে সূর্য্যের 
তিনপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হম্-_একপ্রকার 

শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে ; উদ্বোধনী শক্তি, 
দ্যোতনাশক্তি এবং তাপনীশক্তি অভিব্যক্ত 

হয়--দাহিক! শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। 

তাহার পরে যদি প্রদ্ধাহক কাঁচের (88078 
£০-এর ) মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মিকে বস্ত্রাদির 
উপরে পুঞ্জীভৃত কর! যায়, তাহা হইলে 
দেই পুক্নীভৃত সূর্ধ্যরশ্মিতে সূর্যের সর্ববাঙ্গীণ 
শক্তি অভিব্যক্ত হয়_-উদ্বোধনী শক্তি, 
গ্োতনাশক্ি, তাপনীশক্তি এবং দাহিক! 
শক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তি একযোগে 
অভিব্যক্ত হয়। ক্ষুদ্র ত্রহ্মাণ্ডে তেমনি 

(অর্থাৎ মনুষ্যরাজ্যে তেমনি ) বৃহৎ ব্রহ্ম! 
গর সর্ববাঙ্গীণ শক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে-_ 
ভৌতিক শত্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশজি, 
এবং ধীশক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তি অভি- 
ব্যক্ত হইয়াছে । বৃহ ব্রহ্মাণ্ডের চারি 
কোষ হচ্চে (১) ভৌতিক শক্তির আধার 
স্পভৃতকোষ; (২) ভোতিক শক্তি এবং 
জীবনী শক্তি ছুয়ের একাধার-_-উদ্ভিদ- 
কোষ; (৩) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি 

সার সত্যের আলোচনা ৯৩ 

দিকোষ; (৪) ভৌতিকশক্তি, জীবনী 
শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি, এই চতু- 
খির্বধ শক্তির একাধার-_মানযকোষ | তে- 

মনি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের চারি কোষ হচ্চে 

(১) ভৌতিক শক্তির আধার অস্গিমাংস 
প্রভৃতি অন্নময় কোষ; (২) ভৌতিকশক্তি 
এবং জীবনী শক্তি ছুয়ের একাধার--প্রাণময় 

কোষ ( বল। যাইতে পারে (৮901005৩ 908 

৮১) (৩) ভৌতিকশক্কি, জীবনী- 
শক্তি এবং চেতনাশক্তি তিনের একাধার--. 
মনোময় কোষ ( 40100815590 বা! টিও0৫3 

9590)? (৪) ভোৌতিকশক্তি, জীবনী 
শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি__এই চতু- 
বিবিধ শক্তির একাধাঁর-_বিজ্ঞানময় কোষ 

(017) | ইহাই হিরগ্নয় কোষ। বৃহৎ, 
ব্রন্মাণ্ডের হিরগ্ময় কোষ হচ্চে জগতের 
আদিম প্রকাশ বা আদি-সুর্য্য | % তা ছাড়া, 

চতুর্বিধ শক্তির সামঞ্জস্যের এবং এঁক্যের 
একটি কেন্দ্রস্থান ব। সন্ধিস্থান বা লয়ন্ছান বা 
সমাধিস্থান আছে--সেটা হু'চ্চে আননাময় 

 কোষ। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ক্ষুদ্র ব্রশ্ধা- 

* এরূপ ধারণার কারণ কি, তাহা! তাতিয়া বলিতে 

হইলে অনেক কথ! বলিতে হয় ; বর্তমান প্রবন্ধে তাহার 
স্বানসন্কুলান হুওয়া হূর্ঘট | উপনিধদে আছে--“হ্রিগ্নয়ে 
পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিফলম্। তঙচ্ছুত্ং জ্যোতিধাং 
জ্যোতিত্তদ্বদাত্মবিদো! বিছুঃ |” হিরগয় পরম কোষে 

বিরজ অখও ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন--সেই শুভ্র জ্যোতির 

জ্যোতি--ধাহাকে আত্মবিদেরা জানেন। ইহাতেই 
ইঙ্গিত কর! হইয়াছে যে. বৃহৎ ব্রহ্মাও এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাও 
ছয়েরই হিরণ্নয় কোষে ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন, যেহেতু 

তিনি অথণ্ড। এটাও ভাবে বল! হইয়াছে যে, হিরগ্নয় 

কোষ এক হিপাবে যেমন সর্বজগতের কেন্তরস্থান, আর- 
এক হিসাবে তেমনি সর্বজগতে পরিব্যাপ্ত। ফলে উহ! 
সেইরূপ-এক অনির্বচনীয় জ্যোতির্্ওল, যাহার উপ- 

লক্ষে পাশ্চাত্যাগ্রদেশীয় 40205179 খধি বলিয়াছেন. 

€₹11)0355 05005 13 65611501510 01:0000- 

61200 001675' কে যাহার সকল স্থানেই-্পন্জিধি 

এবং চেতনাশক্তি তিনের একাধার-্মপশ্বী- 1 ধাহার কোনো স্থানেই নাই। 
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পরের এইরূপ খাপে-খাপে মিল রহিয়াছে আর-কোন-কিছু হইল--তখন তন্বজ্ঞানীর ও 
মিল যখন স্বহিম্বাছে, আর, ক্ষুতর ব্রন্মাণ্ডের চিত্ত কিঞিৎ বিচলিত না হুইয়। যায় ন!; 
যথাসর্ববস্ব ঘা! কিছু আছে সমভ্তই যখন তিনি শিহরিয়! উঠিবেন,. তাহার মুখ বিবর্ণ 
বৃহৎ ব্রন্মাণ্ড হইতে আসিয়াছে, তখন, পঞ্চ-.৷ হইয়া যাইবে। উহার দ্বার! তাহার কোন 
কোধের একত্র সম্গাবেশজনিত যে এক ৷ অমঙ্গল হইবে. এরূপ ধারণা-বশে তিনি 
জ্রাতৃজ্সেঘ়্ের এবং কর্তাকর্ের উভন্বাত্মক | বিচলিত হয়েন ন। পরক্ত বুদ্ধি জ্ঞানের কার্য 
এক্য অনুভূত হয় ও সেই এঁক্যে ভর দিয়া । আরম্ভ না! হইতে হইতেই, এক প্রকার অচি- 
ঘবেএক “আমি আছি” দগ্ডায়মান ছয়, সেই ৰ স্তিত ক্রত্ত-উৎপন্ন স্বাভাবিক চাঞ্চল্য 
যে উদ্ভয়াক্মক একা এবং সেই যে «আমি | আলিয়া তীহাকে বিচলিত করে। কিন্তু 
আছি”, ছইই বৃহৎ ব্রক্গাণ্ডেয় সার্বাক্মিক এফটু পরেই ঘখন বিবেচন। করিয়া! দেখেন, 
এঁক্য এবং দর্বব্যাপী আমি আছি হইতে তখন এ প্রতীয়মান পদার্থ-সকল তাহার 
আপিম়্াছে--তা। বই, তাহা অকল্মাৎ আ-' অন্তরাজ্বার বাস্তবিক ভয়ের বিষম বলিয়। 
কাশ হুইতে নিপতিত হয় নাই-ইহা। বুঝি- মনে হয় না) তুম্বন্বীয় প্রতীতিতে তিনি 
তেই পার! যাইতেছে । এবারে যাহা অতীব সায় দেন না, অথবা! অনুমোদন করেন না, 
সংক্ষেপে বল! হইল, জ্সাগামী বারে তাহা তিনি উহ জ্বগ্রান্থ করেন, পরিত্যাগ করেন, 
বিস্তারপূর্ববক ভাঙিয়। বলিবার ইচ্ছা রহিল। তাহাতে এক্ষদ কিছুই দেখেন ন! যাহাতে 

তাঁহার ভয় হইতে পারে। তন্বজ্ঞানীর। 
বলেন, জ্ঞানী ও অজ্ঞানের মধ্যে এইটুকুই 

পিকটে প্রভেদ। অজ্ঞানের। মনে করে, পদার্থ-সমু- 
এ ট্সের উপদেশ। ছের প্রথম গ্রতীতিতে উহাদের যেরূপ ভীষণ 

সি উরিনিরিতী ও কঠোর বলিয়। মনে হয়, উহার আসলেও 
১। কোন পদার্থ যখন আমাদের চিত্তে তাই। উছাদের বুদ্ধিও এই প্রতীতিতে 

প্রতিভাত হয়, তখন প্রথমেই তাহার প্রতী- | সায় দেয়, অনুমোদন করে। কিন্ত যদিও 

ঘমান রূপটিতেই আমরা অভিভূত অথবা তত্বজ্ঞানীর মুখ কিছুকালের অন্য বিধর্ণ 
বিষুদ্ধ হইয়া পড়ি। তাহাতে আমাদের ; হইয়া! বায়, কিন্ত তিনি ইহাতে সায় দেন 
ইক্ছণশক্তির কোন হাত থাকে না। উহা! না, অনুমোদন করেন না। এই প্রতীতি 

আমাদের আত্মত্ের বাহিরে । এঁ পদার্থ সম্বন্ধে তাহার মতের কোন পরিবর্তন হয 
সমূহের এমনি একটি নিজস্ব শক্তি আছে ন!) অর্থাৎ পূর্বের ন্যান্স এখনও তিনি মনে 
যে উহা আমাদের অন্তরে বলপূর্ববক প্রথ- করেন, উবার মধ্যে বাস্তবিক কোন ভয়ের 
মেই একটা! অযথ। প্রতীতি জম্মাইয়। দেয়। কারণ নাই--উছার! ভীষণ আকার ধারণ 
কিস্ত এই প্রতীতিগুলির সত্যত! সম্বন্ধে করিয়া ফাক! ভয় প্রদর্শন করিতেছে মারে । 
বুদ্ধির অনুমোদন চাই-_এই অনুমোদন . ২। আমাদের আত্মা একটি জলপূর্ণ 
দেওয়া, না দেওয়া! মানুষের ইচ্ছা-শক্তি- পাত্রের মত। পাত্রস্থ জলের উপর যেরগ 
সাপেক্ষ । আকাশে একটা ঘোরতর শব্দ আলোক-কিরণ পতিত হয়, সেইরূপ পদার্থ” 
হইল, মহ! কোন বন্তর পতন হইল, কোন সমূহ-জাত প্রতীতিও আত্মার উপর প্রন্রি- 
বিপদের পূর্ববসূচন হইল, অথব! এই প্রকার ভাত হয়| জল চঞ্চল হইলে, বিরগঞ্ 
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যেরূপ চঞ্চল বলিয়। যনে হয়, কিন্ত আসলে 
চঞ্চল নহে, লেইরপ মানুষের মন ধখন 
তমসারৃত- হয, ঘুপ্যমান হয়। তখনই বিকৃত 
রূপ-সকল উপলব্ধি হয়, আসল সত্যের 
কোন বিকার হয় না) যে মনের উপর উহা 
প্রকটিত হুয়, সেই মনেরই ধিরুত অবস্থা 
প্রযুক্ত উহ! বিকৃত ভাবে প্রতীয়মান হয়। 
সেই বিকৃত অযস্থা ঘুচিক্া গেলেই তাহার 
নিকট বাতিক সত্য আবার স্বাভাবিক 
ভাবে প্রকাশ পায়। 

গলির 

হন জাতীয় ফকীর। 

কোন সময়ে একজন হুন জাতীয় ফকীর 
ভি্ধন্্ীদিগের অত্যাচারে দেশত্যাগ করিতে 
বাধ্য হুইয়। নির্জন নিরানন্গ প্রান্তরে 
প্রান্তয়ে ভ্রমণ করিতেন তখন তাহার 
সছিত একটা কুট ও একটা গর্দতভ ভিন্ন 
আর কিছুই ছিল না। গর্দভ তাঁহার যাহুন- 
রূপে খ্যবনহৃত হইত। এবং কুষ্ঠুট নিশা- 
সানেশয্যাত্যাগের সময় জ্ঞাপন করিত। তিনি 
একটী দীপ সঙ্গে লইয়া! ছিলেন। ইহা 
ভ্বালাইয়। ভিলি রাত্রে অধ্যয়ন করিতেন। 

সূর্য্য ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে চলিয়া 
পড়িল এবং রাত্রি ক্রমেই অগ্রসর হইতে 
লাগিল। কিব্ত এই ছুর্ভাগ্য পথিক বিশ্রাম 
করিবার কৌন স্থান দেখিতে পাইলেন না। 
অবশেষে পখথশ্রমে একান্ত র্লাস্ত ও অবশ- 

প্রা হইয়া তিনি এক গ্রামের নিকট আসিয়া 

উপস্থিত ছইলেন। ইহাতে ঈমুধ্টের বসতি 
ছিল। দেখিয়া! ভাহীর মনে বড়ই আনন 

হুইল। ভতাধিলেন যেখানৈ মনুখ্য আঁছে 
পেখানৈ মনুষ্যত্ব, এবং পরৈর দুঃখ বুধিবার 

 গর্তি অবশ্যই গাছে। কিন্তি তীহার এ 
বিশ্বাস ভ্র্নে পরিণত হইল। তিনি এক 

. রাতের জন্য আশ্রয় প্রার্ঘনা করিলেদ কিন্তু 
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লে কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না-. 
কেহই তাঁহাকে গৃছে স্থান দিল না। কাজেই 
তিনি নিকটবর্তী অরণ্যে মধ্যে বিশ্রাম 
স্থান অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইলেন। এবং 
বলিলেন “হায় এই ভীষণ ঝটিকা হইতে 
আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য কাহারও 
গৃহের একপার্খে ক্থান পাইলাম না! কি 
ভুর্ভাগ্য ! কিম্বা ইহাই ব। কেন বলি; 
জগদীশ্বর শ্যায়বান্। তিনি যাহা কিছু করেন 
অবশ্যই মঙ্গলের জন্য । এই বলিয়া তিনি 
এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন এবং দীপ 
স্বালাইয়! পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। 
ক পরিচ্ছেদ পড়িতে না পড়িতে প্রবল 
বাত্যায় সহস! তাহার দীপটি নির্ববাপিত 
হইল। এবং তিনি কাতর স্বরে বলিঘ। 

উচিলেন, কি! অধ্যয়ন করিয়া একটু আনন্দ 
উপতোগ করিব তাছাও কি ভাগ্যে ঘটিবে 

না! অথব! সেই ন্যান্মপর পরমেশ্বর যাহ! 
কিছু করেন অবশ্যই মঙ্গলের জন্য । 

পরে কিয়গকাল নিদ্রা যাইবায় জন্য 
তিনি সেই অদান্ৃত ভূমিতলেই "শয়ন করি- 
লেন। এবং সবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন 

এমন সময়ে এক নেকড়ে বাঘ আপি! 
কুকুটটাকে বিনাশ করিল। ফকির 
বিস্ময়ের সহিত বলিলেন “এ আবার 
কি এক নূতন বিপদ! অতি সতর্ক ভাবে 

যে আমায় কার্য করিত সেই কুনু 
আর্জি বিন হইল। কে আর নিশা- 
বসানে অধ্যয়ন করিবার জন্য আমার 
নিপ্রাভঙ্গ করিবে। কিন্তু বিধাত। স্তাযুবান্। 
আমরা এই মরজগতে কোন্ ক্ষুদ্রাদপি 
ক্ষুদ্রতম কীট । আমাদিগের মঙ্গলের বিষয় 

তিনি অবশ্যই আঁমাদিগের অপেক্ষা! বিশেষ- 
রূপ জ্ঞাত আছেন। এই কথ! শেষ হইতে 
না হইতে বৃহৎ এক সিংহ আসিব! গর্দত- 
টীকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। পথিকের 
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নিকট আর কেহই রহিল না। তিনি আপন 
দুঃখে বলিতে লাগিলেন “এখন কি করিব? 

আমার দীপ নির্বব(পিন হইয়াছে, কুকুট 
বিন হইয়াছে, শেষে এই গর্দতটাও নিহ্ত্ত 
হইল, সবই গেল! 

ঈশ্বর যাহা কিছু করেন সমস্তই মঙ্গলের 
জন্য এইরূপ চিন্তায় ফকীর অনিদ্রা অবস্থায় 
রাত্রি যাপন করিলেন। এবং অতি প্রত্যুষে 

স্থানান্তরে যাইবার জন্য অশ্ব বা অন্যকোন 
ভাঁরবহনোপযোগী জীবের অনুসন্ধানে গ্রামে 
গমন করিলেন। কিন্তু একি! সেগ্রামে 

একটী প্রাদও যে জীবিত মাই! রাত্রি- 
যোগে একদল দহ্থ্য এ গ্রামে প্রবেশ 

করিয়াছিল এবং প্রতিব।সীদিগকে নিহত 

করিয়া! তাহাদের গৃহসামগ্রী সকল লুণ্ঠন 
করিয়াছিল । এই আশ্চর্য্য ঘটনাম্ম ফকীর 

বজ্জাহতের ন্যায় স্তম্তিত হুইয়া গেলেন। 
ভীহার মনোভাব প্রকৃতাবস্থ। প্রাপ্ত হইলে 
তিনি ভাবের উচ্ছ্বাসে উচ্চৈস্বরে বলিয়! 
উঠিলেন “জগবীশ্বর, মদরীয় পুর্ব পুরুষ- 
দিগের চিরারাধ্য দেবত।, এখন -আমি বুঝিতে 

পারিতেছি যে মনুষ্য--এই ক্ষণস্থায়ী জীব 
অতি অন্ধ এবং অক্গান। তাহাদের রক্ষার 

জন্য যে সকল কার্য কর! হয় তাহারা 0সেই 
গুলিকেই প্রায় অনিষ$কর বলিয়। ভারে, 

কিন্তু তুমিই কেবল দয়ালু এবং ম্যায়পর। 
যদি এই সকল নিষ্ঠর লোক নির্দয় ভাবে 
আমাকে এই গ্রাম হইতে তাড়াইয়া না দিত 
তাহা হইলে আমাকেও তাহাদ্িগের সহিত 

মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হুইত। যদি 
রাত্যায় আমার দীপ নির্ববাপিত না হইত 

তাহা হইলে দহ্থ্যগণ. সে স্থানে যাইয়। আ- 
মাকে হত্যা. করিতে পারিত। কুদ্ধুট ও 
গর্দভের স্বরে আমার আশ্রযস্থান জানিতে 
পারিয়! আমাকে আক্রমণ করিতে পারিত 
এই জন্যই আমার সেই ছুটা সঙ্গী নিহত 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১২ ক, ২ ভাগ 

হইয়াছে । আমি বুঝিতে পারিতেছি ইহ৷ 
তোমারি কার্য্য, তোমারি দয়! । চিরদিন 

তোমার পবিত্র নাম কীর্তভিত হউক । 

মহম্মদ ও কোরাণ। 
মুসলমান ধন্মের প্রবর্তক মহুস্মদ নাতি- 

দীর্ঘ পুরুষ ছিলেন। তাহার হস্ত পদ স্থল- 
ম্বিতছিল। যৌবনে তাহার দেহ বলবন্তার 
পরিচয় দিত'। বার্ধক্যে কথঞ্চিৎ স্ুলাকৃতি 
হুইয়া পড়িলেও স্থপ্রশস্ত বক্ষের উপর তাহার 
স্থগিত ও স্থুপুষ্ট গ্রীব! স্তস্তখণ্ডের ন্যায় 
শোভা পাইত.। সমুন্নত ললাট, কৃষঝঃ চক্ষু, 

মিলিত ভ্রবুগল্, তঙ্গীবুক্ত মুখমণ্ডল, তাহার 
বাঞ্জিতা-শক্তির পরিচয় দিত । স্বভাবতঃ 

গম্ভীর হইলেও তাহার স্থমিষ হাস্যের 
আকর্ষণী শক্তি ছিল। তীহার দেহত্রী রক্ত-. 

বর্ণ ছিল; উহ! উত্তেজনার সময় আরও গাড়” 
তর হইয়া অলৌকিক দেব্রী। ধারণ করিত। 
তাহার অসামান্য প্রতিভা, প্রবল মেধা! 
অস্তূত উত্ভাবনী শক্তি, তদানীন্তন কালের 
প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা ও স্ুমিষ- 
ক্-প্রসূত বক্তৃতা লোকের চিত্তহরণ 
করিত। 

আহারে ও বেশবিন্যাসে সংযম ও মধ্যে 
মধ্যে উপবাস তাহার ভাল লাগিত। মস্তকে 
তিনি টুপি ব্যবহার করিতেন, বলি- 
তেন শিরস্ত্রাণ স্বর্গে দেবদূতেরাই ব্যবহার 
রুরিয়া থাকেন। নিরবছিন্ন কৌধষেয় বন্ত্রের 
পরিবর্তে কার্পান ও রেশম মিশ্রিত বস্ত্রই 
প্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন ১ রঞ্জিত 

বস্ত্র ও স্বর্ণ অঙ্গরীয় পরিধান করিতেন, 
না। “ঈশ্বর প্রেরিত মহম্মদ” নামাস্ষিত 
রৌপ্য অঙ্গুরীয় তিনি ব্যবহার. করিতেন । 
তিনি দেহগুদ্ধি ও সানের পক্ষপাতী ছিলেন; 
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বলিতেন, পৃথিবীর মধ্যে ছুইটি সামগ্রী আ- 
মার অতিশ্রিয়, স্ত্রী ,ও স্থগদ্ধি দ্রব্য; এই 
দুইই আমার চক্ষে আরাম দেয় এখং 
আমাকে প্রার্থনা-প্রবণ করে। 'পরি- 

চনত! ও ্থগন্ধি তৈল ব্যবহারজনিত তাহার 
দৈহিক সুগন্ধ তাহার শিষ্যের অলৌকিক 
ও অত্যাশ্চর্য্য বলিয়। বিশ্বী করিতেন। 

মহন্মদের জ্ট্রীসংখ্য। পঞ্চদশ, কাহারও 

মতে পঞ্চবিংশতি হইলেও স্বৃত্যু সময়ে নয়টি 
মাত্র জীবিতা ছিলেন। মেদিনার ভজনা- 

লয়ের সামিধ্যে প্রত্যেকের বিভিন্ন নিবাস 

নিকেতন নিদিষ্ট ছিল। স্ত্রীর আধিক্য সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতেন, অধিক সংখ্যক 

ধর্্দবীরের জন্মদ্বানই আমার উদ্দেশ্য | কিন্ত 
তাহার এ সঙ্কল্ল পিদ্ধিলাভ করিতে পারে 

নাই। ম্বত্যুসময়ে তীহার কন্যা (আলির 

পত্বী) ফতেমাই জীবিত ছিলেন এবং তিনিও 

পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই কালগ্রাসে 

নিপতিত হয়েন। এ ফতেমার জ্যেষ্ঠপুত্র 
হাসেনই কালিফের রাজসিংহাসনে বসিতে 
পাইয়াছিলেন। 

মহম্মদ লোকের সহিত ব্যবহারে ন্যায়- 

পর ছিলেন। দেশীয় বিদেশীয়, ধনী দরিদ্র, 

দুর্বল সবল, সকলকেই তিনি তুল্যভাবে 

দেখিতেন। জনসাধারণ তীহার নিকট 

ল্লেহ দয়। পাইয়া তাহ'কে বিশেষ সন্মান ও 

শ্রদ্ধা করিত। মহম্মদ স্বভাবতঃ কোপন- 

স্বভাব হইলেও আপনাঁকে বিশেষ শাসনে 

রাখিতেন ; তাহার পারিবারিক ব্যবহারও. 

নুমিষ্ট ছিল। 
পরবর্তী সময়ে তাহাতে অনেকানেক 

অলৌকিক (7759 ) কার্য আরোপিত 
হইলেও, তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় তদ্রপ 
ক্ষমতাপক্গন বলিয়া ভান করিতেন না । 

কোরাণের অলৌকিকতা। সম্বন্ধে তাহার দৃঢ় 
বিশ্বাস ছিল এবং তাহাই তিনি লোকের 

মহম্মদ ও কোরাণ ৭৭ 

নিকট প্রচার করিতেন। শিষ্যগণের 
নিকট মহম্মদ কর্তৃক বিরত কোরাণ 
অনেক অংশে পরিবর্তিত হুইয়! বর্তমান 
আকার ধারণ করিয়াছে, ইহাই অনেকের 
বিশ্বাস। কোরাণের অংশ সকল বিভিম্ন 
সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের নিকট 

মহম্মদ ব্যক্ত করেন। বিবৃত অংশ সকল 

শিষ্যগণ কর্তৃক পার্চমেন্টে চর্দ্দে কখন ব! 
তালপত্রে লিখিত হইয়া একটি সিন্দুকের 
ভিতরে স্থান পাইত এবং মহুম্মদের এক 

স্ত্রীর উপর তাহার রক্ষার ভার ছিল? 
কোন কোন উপদেশ শ্রুতিপরম্পরাও র- 

ক্ষিত হইয়াছিল । মহম্মদের জীবদ্দশায় 
এ সমস্ত উপদেশাবলী শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই 
বা কেহ তাঁহার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করেন 
নাই। কোরাঁণে পরই কারণে সঙ্গতির 
অভাব পরিলক্ষিত হয়। তীহার ম্বত্যুর 
পরে আবুবেকার এ গুলি সংগ্রহ করিয়া 
লিপিবদ্ধ করেন। কোরাণের অনেক অংশ 

মহম্মদের জনৈক শিষ্য জায়েদ ইবন তাবে- 
তের কণ্স্থ থাকায় তিনি এ কার্ধ্যে নিয়ো- 
জিত হুন। অপরের স্মৃতির মধ্যে যাহ! 

সঞ্চিত ছিল তাহাও তিনি সংগ্রহ করেন। 
কিন্তু তাহাতেও কোরাণে পৌর্ববাপর্ধ্য সম্বন্ধ 
বাস্ন্দররূপ শৃঙ্খল! সম্যক্রূপে রক্ষিত হয় 
নাই। এঁ সংগুহীত কোরাণেরই প্রাতি- 
লিপি মুসলমান রাজ্যের চারিদিকে 
প্রচারিত হইয়াছিল। কেস্তু এ সকল 
প্রতিলিপিতে. কালক্রমে তারতম্য দৃষ্ট 
হইতে লাগিল। তৃতীয় কালিফ ওথমান 

এঁ সমস্ত প্রতিলিপি চারিদিক হইতে সংগ্রহ 
করিয়া প্রকৃত পাঠ নির্ধারণ করিয়া দেন 
এবং অন্যান্য সমস্ত প্রতিলিপি ধ্বংশ করিয়। 
ফেলেন। 
" কোরাণ শব্দের অর্থ যাহা পড়িবার 
উপযুক্ত অর্থাৎ পঠিতব্য। কোরাণের 
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ভাষ! অতি অপূর্ব, এমন কি আরবীয় ভাষার ' 
'আঈরশন্ানীয়। মহ্মদ নিজে যে ঈশ্বর- 
প্রেরিত, পণ্ডিতমগুলীর মধ্যে যদি তিনি 
কাঁহাকেও তৎপম্বন্দে সন্দিহান দেখিতেন, 
অমনি তিনি তাহাকে স্পর্ধার সহিত বলি- 
তেন, আচ্ছা কোরাণের ভাষার অনুরূপ 
এক অধ্যায় লিখ দেখি (কোরাণ দশম 

অধ্যাক়্)। বলা বাহুল্য মহুণ্মদের সময়ে বিজ্ঞ 
হলেখকের অভাব ছিল না। লাবিদ ইবন 
রাবিয়। নামক জনৈক কবিএঁ লময়ে আরবে 
আবিভূতি হয়েন। তাহার কবিতা সর্বরবোৎ- 
কউ বিবেচিত হওয়ায় মককা-মন্দিরের 
গ্রধেশখ্ধারে উহার একখণু প্রতিলিপি 
পংলম করিয়া রাখ। হইয়াছিল। সে সময়ে 
অন্ট কেহই ত্দপেক্ষা উতকৃষ্টতর কবিতা 
লিখিতে সাহসী হন নাই। কথিত আছে 
যখন কোরাণের দ্ির্তীয় অধ্যায় উহার পার্্ে 
লিখিত হইল, পৌত্লিক লাবিদ উহার 
ছই চারিটি কধা পাঠ করিয়াই বলিয়া উঠি- 
লেন এ যে মনুষ্যের রচনা নয়, ইহ! যে 

ঈশ্বর-প্রনীত ; এই বলিয়। তদ্দগ্ডেই তিনি 

মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলৈন। কোরাণ গদ্যে 
লিখিত হইলেও উহার ভাষার লালিত্য ও 
শীসতীর্য্য অনেককেই এ ধর্ণে আকৃষ্ট করে । 
মছন্মদের অনাধারণ বাগ্সিতাও বিধন্ী 
শ্রোতৃরন্দকে মন্ত্রমুদ্ধ ও দীক্ষিত করিতে 

ক্রটি করে নাই। 
ঈশ্বরের একত্ব স্থাপনেই মহশ্মদের 

গৌরব। তাঁহার মতে যখনই ধর্মগ্লানি 
উপস্থিত হয়, ঈশ্বর ধর্্মবীরগণকে সন্ধর্মম 

সংস্থ'পনের জন্য প্রেরণ করেন। মুসা ও 

ঈশ! তাহাদের মধ্যে প্রশংসিত হইলেও 
মহন্মদ নিজে শেষ প্রেরিত ধর্মারবীর | ধর্মা- 
বীর অবজ্ঞাকারীর জন্য যে ঘোর শাস্তি 

প্রতীক্ষ। করে, তাহার বিষদ বর্ণনা কোরা- 
পের অনেক অংশে স্থান পাইয়াছে। মহম্মদ 

তশ্ববোধিনী পত্রিকা 

ঈশ্বরের নাম 

১৬. হী, ২ ভাগ 

ফোরাণে সামাজিক পারিবারিক বিধি খ্যবস্থা 
খাদ্যাখাধ্য বিচার দায়াধিকার দানের নিব. 

প্রভৃতি সমস্তই নির্দেশ করিক্স। গিয়াছেন, 
গু গৌরব সসগ্্রমে ফোরাণে 

লিখিত আছে। ঈশ্বরের নাম অনেকে 
হাপ্য পরিহালের মধ্যে ব্যবছার করেন। 
কিন্ত মহণ্মদ তাহার বিরোধী ছিলেন। 

শ্ীষ্ধর্মের প্রভাখ মহন্মণ্কে বিশেষ 
রূপে স্পর্শ করিলেও ত্রিত্ববারদ তাহাকে 
অবপঞ্ন করিতৈ পারে নাই। কোরানের 
৪র্ধ অধ্যায়ের শেষ অংশে মহষ্মদ বলিতে- 

ছেন "ঈশ্বরে বিশ্বাস কর এখং তীহার 
প্রেরিতগণঞ্ধে বিশ্বাস কর, কিন্ত বলিও ন। 
যে তিণ ঈশ্বপ্ধ আছেন; ঈশ্বর এক ; তা- 
হর আবার পুত্র! হইতেই পারে না। স্বর্গ 
ও মর্ত্যে যাঁছা কিছু, তাহারই, তাহার 

আশ্রয়ই আমাদেয় যথেষ্ট” | ৫ম অধ্যায়ে 
আছে “তীছারা বাপ্তবিকই অবিশ্বাসী, 
যাহার! বলে ধী$ই ঈশ্বর, এফ ধর্মবীর ভিন্ন 

ধর্্মবীর জন্মিয্াছিলেন। 
প্রার্থমার আবশ্টকতা ঙ্বন্ধে মহইপ্মদের 

অসাধারণ বিশ্বাস ছিল! প্রার্থনাশীল হই- 
বার জন্য কোরাণে যথেষ্ট বিধান আছে। 
ঈশ্বরের যে অসীম দশা এ কথ! মহস্মদের 

পাক অল্প লোকেই বুবিয়াছিলেন। খহগ্মদ 
এক আধারে ধর্ম ও কর্মবীর। কোরাণ 

ধর্শ ও সংহ্তার মিলন ক্ষেত্র । দ্ানধর্শের 

ধ্যখন্থ। কোরাণে যেয়প দৃষ্ট হয়, অস্থাত্র 
তাহা ছুর্লভ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

অধমর্ণের নিকট সুদ গ্রহণের তিনি বিরোধী 
ছিলেন। শিষ্যগণকে তৎসগ্বন্ষে বিশৈষ- 
রূপ নিষেধ করিয়া গিলাছেম।. মহশ্মদের 
স্বর্গের বর্ণনায় হৃখাধ্য ফল অপ্ারা ছায! 

আছে। আগরবেক্স মরুভূমির মধ্যে খীহার 
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জীবন অতিদাহিত হইয়াছিল, তাহার পক্ষে 
এঁ রূপ বর্ণন! অঙঙ্গত নহে। মৃত্যুর পরে 
লোকের যে পুনরুত্থান হয়, মহম্মদের এরূপ 
বিশ্বাম ছিল। 
্ কোরাণের ১ম অধ্যায়ে টি আছে 

মহম্মদ ৪ ব্পর বয়স হইতে প্রচারত্রত 
অবলম্বন করেন। ৬৩ "সর বয়সে তাহার 

দেহাবসান হুয়। আীগণের মধ্যে আযেসাকে 
তিনি অধিক ভালবাসিতেন। আপনার দেহ 
অবসন্ন হইয়। আসিতেছে দেখিয়া তিনি এক 
দিন আমেসাকে স্লেহভরে বলিলেন আমি 
জীবিত থাকিতে থাকিতে তোমার মৃত্যু 
হইলে ভাল হইত, তাহা! হইলে চিরনিদ্রার 
সময় তোমার নিমীলিত নয়নকে মুদ্রিত ক- 

রিয। দিতে পারিতাম, তোমাকে অস্ত্যেন্তি- 
বসন পরাইতে পাইতাম, তোমার আত্মার 

কল্যাণের জন্য নিক্ষে প্রার্থনা করিতে পারি- 

তাম। আয়েস। বলিলেন, বুঝিয়াছি, তাহ! 

হইলে অন্য স্ত্রীর সহিত থাকিবার তোমার 

স্ববিধা হইত। তাহাতে মহম্মদ ঈষৎ 
হান্তা করিলেন; 

মুহূর্ত পর্যন্ত আযেসার নিকট রহিলেন। 

একমাত্র সম্ভতি ফতেমা৷ পিতার সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে আপিতেন। ফতেমার 

উপর মহন্মদের অসীম স্রেহ ছিল। 

থাকি, বল, তাহার প্রশীকার করিতেছি। 
ইহুজীবনে শাস্তিভোগ বরং ভাল, পরজীবনে 
কখনই তাহ! প্রার্থনীয় নহে। মহম্মদ তিনটি 

আজ্ঞা! এই সময়ে প্রচার করেন (১) আরব 

হইতে প্রতিমাপুজকগণকে বিতাড়িত কর। 
(২) নৃতন দীক্ষিতগণকে তোমাদের 
সহিত সমান অধিকার প্রদান কর। (৩) 
প্রার্থনানিরত থাক । 

মহম্মদ ও কোরাণ 

কিন্তু জীবনের শেষ | 
ও সাহায্য কর, বিশ্বাস ও সাধুকর্ম্ বর্ধিত 

আ- 

সম্নকাল উপস্থিত দেখিয়া প্রার্থনান্তে সা-. 
গত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 

ঘদি তোমাদের কাহারও নিকট অপরাধী. 
তোমাদের কল্যাণ সাধিত হউক। ইহাই 
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শুক্রবার সমাগত হইল। সাধারণ 
উপাসনার সময় উপস্থিত । পীড়িত শয্যাগত 
ক্ষীণ-দেহ মহম্মদ ভজনালয়ে যাইতে অক্ষম । 
তিনি মস্তকে জল ঢালিলেন, সামর্থ্য ফিরিল 
ন1। উঠিতে চেষ্টা করিলেন, মুচ্ছ আমিল। 
আবুবেকারকে উপাসনার ভার দিয়। পাঠা- 
ইলেন। শ্রোতৃরন্দ অসন্তোষের ভাব দেখা- 
ইল। নিরুপ্বায় মহম্মদ আলি ও আল 

আব্বসের স্কন্ধে ভর দিয়! ভজন।লয়ে যাই- 
লেন। তাহাকে দেখিয়া সকলে শান্ত ও 
স্থির হইল। তিনি সকলকে সম্বোধন 
করিয়। বলিলেন আমার সময় আসন্ন দেখিয়! 

তোমরা ভীত হ্ইয়াছ। জিজ্ঞাসা করি 
কোন ধন্মবীর কি চিরজীন্ীী হইতে পারিয়া- 
ছেন। তোমর। কি মনে কর আমি চিরকাল 

তোমাদের সঙ্গে থাকিব । ঈশ্বরের ইচ্ছায় ত 

সকলই সংঘটিত হয়। কেহ তাহা রোধ 
করিতে পারে না। ধিনি আমাকে পাঠাই- 
ম্মাছেন, আমি তাহার নিকট ফিরিব। 
আমার শেষ আদেশ এই যে তোমরা 

বিচ্ছিন্ন হইও না, পরস্পরকে প্রীতি সম্মান 

হও) ইহাতেই মনুষ্য সমুন্নত হয়, তৎভিন্ন 
আর সকলই রসাতলে লইয়! যায়। ইহ্- 
লোক হইতে আমি অগ্রেই বিদায় লইতেছি, 
তোমরাও আমার পরে আমিবে। স্বৃত্যু 

সকলেরই জন্য । আমার জীবন তোমাদের 

কল্যাণের জন্য ছিল। আমার ম্বৃত্যুতেও 

মহুম্মদের শেষ উপদেশ। 

মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়া মহম্মদ তাহার 
দাসবর্গকে মুক্তি দিলেন। ধন-সম্পত্তি 
দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবার, 

আদেশ দিলেন। স্বর্গের দিকে দৃষ্টি স্থির 
রাখিয়া বলিলেন মৃত্যুর সহিত এই সংগ্রামে 

ঈশ্বর আমার সঙ্গে থাকুন। অর্ধন্ফ,ট স্বরে 
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আয়েসার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয্পা বলিয়া 

উঠিলেন “ইহাই হউক, স্বর্গে মহিমাস্থিত 
দেবগণের সঙ্গে।” আদ্র বুঝাগেল না। 
প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল, কিন্তু মে পবিত্র 
বায়ুর হিল্লোল এখনও সমগ্র মুঘলমান- 
জগতে ঈশ্বরের একত্ব উপাসনার বিশেষত্ব 
ও দানধন্মের গৌরব বহন ও প্রচার 
করিয়া বেড়াইতেছে। 

চিন্তার প্রভাব । 
পুর্ব প্রকাশিতের পর । 

এইরূপই আমর! চিস্তার বিশ্ববিজযিনী 
শক্তি দেখিতে পাই। ইহাই আমাদের 

গ্রহের জুখ ও সচ্ছন্দতা আনয়ন করিয়াছে, 
ইহাই আমাদের জড়প্রকৃতি ও শক্তির উপর 
প্রভুত্ব স্থাপন করাইয়াছে, ইহাই আমাদের 
হুকোমল ভাব সকলকে উন্নত ও পৰিত্র 
করিয়াছে, ইহা বিশ্বপতির অপরিমেয় বিশ্ব- 
সংসারকে আমাদের হদয় ও কল্পনার 

জন্মুথে ধরিয়াছে। ইহা অতি দরিজ্র 
লোকের উদ্যানেও স্বর্গের পারিজাত 

পুষ্পকে প্রম্ফ.টিত করিয়াছে । ইহা! সর্বব- 
দাই গতিশীল কখনও স্থিতিশীল নহে। 
ক্রমশঃ এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্য জয় 

করিতে করিতে চলিয়াছে। ইহা কেবল 

হৃদয়ের অসীম শক্তির নিকটেই কথা কহে। 
অন্য কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না। 

ইহা সকলের নিকটেই আশার পতাকা 
উড্ডীন করে। চিস্তাশক্তিকে সহজে 

উদ্রেক কর! যায় না কিন্ত একবার উত্তে- 
জিত হইলে উহ শিরায় শিরায় ধাধিত হয়, 
মনুষের সমস্ত মন প্রাণকে আচ্ছন্ন রুরে। 
একজন কবি বলিয়াছেন,_-এইরূপ অবস্থায় 
উশ্বরের সকল ভাবই মনুষ্য-আত্মাতে প্র-, 
বেশ করে। 

তত্ববোধিনী পত্রিক! ১৬ বন্ধ, ২ 

চিস্তাশক্ির ফোন সীমা নাই। ইহার 
উজ্জ্বল অগ্নিময় পথে সকল বাধাবিপত্তি 
ভল্মীভৃত হইয়া যায়। চিস্তাই আমাদিগকে 

মনুধ্যত্ব লাভে সক্ষম করে। ধর্শজীধনে 
আত্মচিস্তা একটী প্রধান সহায়। 'পিথা- 

গোরাস বলিয়াছেন শয়নের পূর্ব অন্ততঃ 
তিনবার সমস্ত দিবসের কার্যকলাপ চিস্ত। 
করিলে ধর্ম ও ঈশ্বরে মানুষকে লইয়। 

ঘাইতে পারে। তিনি বলেন সমস্ত দিন 
যেখানে যেখান্সে যাইম্বাছ, যাহ যাহা! দেখি” 
মাছ, যাহা যাছ। শুনিয়াছ, তাহার মধ্যে 

কি শিক্ষা করিয়াছ ভাবিবে। এমন কি 
কর্ম করিয়ান্ছ যাহা তোমার করা উচিত 
ছিল না, কি কর্তব্য কর্ম অবছেলা করি" 

য়াছ, নূতন কোন কু-আভ্যাসের বশবর্তী 
হইয়াছ কি না? এ সকল বিষয়ের চিস্তাতে 
মনুষ্যকে ধর্নের পথে ও ঈশ্বরের সন্গিধানে 
লইয়া যায়। আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিতে 

হইবে। আমাদের গম্যপথে অগ্রসর হুই- 
তেছি কি পশ্চাৎপদ হুইতেছি ইহ সর্ববদ 
চিন্তা করা আবশ্যক । চিন্তা বাহ জগতের 
উপর ত্বাহার শক্তি চালন! করিয়া যেমন 
ঘোরতর ধিপ্লব সাধন করিয়াছে সেইরূপ 
অধ্যাত্ম জগতে ইহার রাজ্য বিস্তার করি- 
মাছে । বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভে, ঈশ্বর জগত ও 
মনুষ্য মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণে ইহা বিশেষ 
কার্য করিয়াছে ও করিতেছে । দর্শনশান্ত্র 

প্রগাঢ় চিন্তার ফল,. উপনিষদ পরমাস্ত 
চিন্তারই ফল। ভারতবর্ষের পরম শ্রদ্ধা- 
স্পদ যোগী খধিরা ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
সাধু পুরুষের! ধ্যানবলেই ঈশ্বরের স্বরূপ ও 
গুঢ় ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষষ 
হুইয়াছিলেন। চিস্তাই মনুষ্যের বিশেষত্ব । 
চিস্তাবিহীন মনুষ্য, মনুষ্যগদের থাচ্য গহে। 
কিন্ত যে সে চিন্তায় মনুষা হওয়া যায় না। 

বাস্তবিক মনুষ্য চিন্তা হইতেই জন্মগ্রহণ 



15971078256 91781, 

করিয়াছে এবং কখন এক মুহূর্থের জন্য 
চিস্তাবিহীন নহে। কিন্তু যে উচ্চ মহ ও 
পবিত্র বিষয়ের চিন্তায় আমাদিগকে উচ্চ 
মহৎ ও পবিত্র এবং হ্ৃখী করে তাহাতে 
আমর]! সহজে র্লাস্ত হইয়া পড়ি হুতরাং নে 
সকল চিন্তা হইতে আমর! পর্বদাই বিরত 
থাকি। অনিত্য অসান্র চিন্তা এবং দ্বেষ, 
হিংস, স্বার্থপরত। ও লোকনিম্দান চিস্তাতে 
আমর। অধিক সময় অতিবাহিত করি। 

ইহাতে যে আমাদের আত্মার অসদগতি ও 
অকল্যাণ সাধিত হয় সে বিষয়ে অগুমাত্র 
গ্রন্দেহ নাই। 

আমর! ঈশ্বরের উপাসক, আমাদের 
উপামন! তখনই নার্থক হইবে যখন আমর! 
তাহার বিশ্বে ও আমাদের অন্তরে তাহার 

কার্য্যকলাপ সকল দেখিয়া! তাহারই চিন্তার 
অনুসরণ করিতে পারিব এবং তখনই আ- 
মরা তাহার জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যে ভূষিত 
হইতে পারির। 

10001171010 30017107121) 

দ)01111170811 

(78111, 

€272751022770% 24%221249 

০৪130101 41917, 

[01%1109 [১1060102, 

77)00217 11%1176 10 0006 21105 01 079 0012. 
1)01101) 10010 ০01৮০011010 11090201013) ৮৮6 1083 

1828086750. 11515 800. 1018090 007561565 01106 
085 10101901100 06000, 1110081) 911 2:0000 

॥ 119 19 09920 009 01 01 01101117699 2100 00615 

| 1865 013817513) 0150159) 123921109 0 9121)057) 

ঘা9 0879-00209 13919 800 50080 059 9191991 

গুঞ্খুাডাঞ। 80202 2474 হ9ঃ 

০0092 15010 110 15 2009 21] 31217619200 

10 19 10117995 19612 2 175 [1809৫ 
007581559 005 009 110150001 01 হু? আ1)০ 
15 86 0০012021806 1121)6650057099 2110 (৩ 

00909591 016 310) 050181) 9 215 179950119 

2107 200 17821109) 911 2120 51006201107) 211৫ 

05110180 05 £1)6 60112 2100. 01511702170010917559 
061189৮0710, ড1)01) ৬০110 000 21] 2101070 
119) 1 00 10900 0 19105101210 1151/50005- 

11959) 09605 ০06 11770115101) 270 817110109005- 

[1095 219 [981100260) 2110 71101 9 2100 10012 
81900 385 919010010£ 0909 210. 2710179 11) 107077- 
ঠা01)0 2110 19101)61) ০ 5850. 0101961%99 70 

0061৮ ০০100016 207022107) 17১5 592107)6 006 
00050007) 91 17177. 100 19 130110655 105617 
০ 10855 0977)০ 1০ 9০0৫; 0121 278 0৩ 210010109- 
1701) 06 17851776 ০০] 500] 0:511%6190 02 005 

01201 01 01101 1890190010) 00101181901 

91709 2190 19216106176, 00722 ৪11 01010277 22 
০0010901012, 11092015009 01019 90650090077 0986 

1595 19100811685 19679 009 [515 01090000 £ 
৮০ 177 170 00185 017 00 0001 00 [08 
9 [1715 0৫ 01715 01279: 19 012 ৩ 125 
167)007 001561559 1১015 2100 চ10191)10) 01) 17201 
00৫, (১2 ৮010) 211 0659007) 2100 2 725 
16217 ২৪ 1025 ০0179 0০ [নু 00 1059 2100 
1597161)09) (1186 ত০ 1099 105 009 13221)1005 05 
[0180106 001561555 1005091 116 17101900101 06 
11110--070 3210008- ভাত 0015 1500 2 ০0৫ 
1)98715 ৮6 1078 21001072000 73121)1701507 2100 
[30101500018 105 ঠা0105 25075 [07601003 
0000 ০ 1890 10190 1060 ৮০10 1)0. 4১৪ 10009 
92119500015 91 1000193 ৮1021) 6 107119 11) 
10 $7৮619১ 90 11010201517, 00015 001 1121891 

90108 1020 1615 00119010750 1) 7৫ 816 0 

0০ 01105561715 2100 01100186019 ; 29 09 

03211095 5121093 00 (201750 102) তা9 01710] 15 
221) 90 73121018015 00061001195 ০0 00178 
(01 1110৬116009 3 25 (29 ০0০1 50 11992 0১9 
91059 052] 0110 0811655 011115 00 19155951681 
চি2770 ৮৮10) 0015250191019 591057010773) 90 7318. 
10000152717 105 98৮16 000]791801595 00৮ 1000 
0.0 50015, ৯11)09 ৮৮৪ 10850 [917060 011198156$ 
0180017 015 70109600102 ০6 000) ০ 1829 
6৮০] 16]01060 11) 1719 1099 01110, 081 ৪০০] 
13 52110019902 ০ 00102091315 ০0211990100. 
80109) 8170 16 15 17512019050. 23 ৪ 01911] 
15170, 22010591178) 9 112৮9 25190 000 

00: :00০0৫/ ০30 100 1779 211592500 047 1)01260 
997 £906086 85 005 000) 1000) 13 079 
69০৫ 00 1159 5০] 1011817)6 0 177019059, 
%)০0100 19 9100) ₹1)000%0 ০. 1১25 5০০৫ 

96009 2000 100 8 09208506109: নও 



802 

189 ৪25০৫ 0 গিতোত। 096 ০0170198011 06 90. 
100065015 10 3001) 18205 ৩ 5 1028 
98550 00 রা 00 972116021 3080808) 
[যত 225 ৬০000158650 51001 01100 ০] 25019 

80৫1. ৩ ও 70575002119 10) 09 ; সা1০ 1023 
9507 81106757 953017 2. 71910 2110 9001) ৪ ৩11 
ড191521 29 075 1010 2 [70115 1085 176 0৮" 
50 03 6১20 00: আ1)10] ০ ০2755 6০ 1711. 4৩ 

09801151) 135 1783 20108105000 05 10001150257 
23 17708017133 17393 £1৮০0 05 000৫) 25 110085: 

[৩ 12930153950 09410) 2765000৭) ড/119600 ০1 
080 0199৩557 93011 2. 10106 ৫০৫. 017 03 ? 
া)০ 25 05915 012 ০90 0907159 9 ০01 0059 
11502101105 008 তত 01110 190 5 00017 
18)015 10) লা 2) 99106 ০0 01 003 50170091 
৪00120) আশ. 2908৩ 180 ৩ 10911010179 
জি ঠা 13 10107 89090 ? 12 621 ০2 
জা৩ 15855) 220. 971186 10715015 2180 ল1196 10960- 

80011 2212 ৪7710% 09) 1098 79 1১918010 0304 

হত 001. 11106110615) 89 006 1,010 ০01 টো] 801219? 

তে: ৩0099 ০ 19500৩ 03 20100, 30701 
206 -09175673 80 06115919303 রিটা 917) 21111 
905৩0105710)9 15210. 0726 176 15 01211010 
05 95:05903 ৪ 11101159100 01053 12 ০ 
1080 170090 00: 71227 ছ/9 1)12060. 001981595 ৃ 

11919592190 12011189916 17) ০0 050915918011)% 20062 1715 710900017, 4১530101176 0) 
08100) ০ ০০ 919170091 £0109 178 15 
05801010689 0715 190.0100) 19 961101176 0001) 6০0 

0৫ 10150915081801716) 13 0011116০00৫. 15206) 
8100) 182$106 1591990 ০০: 5001 ০ 2.0%21105 11 
10৬৯) 15000 2170 10010105) 129 19705 03 1000 

ও 0071201) 1)67৩ £০00015839 2110 1801111095 
10910 9৮25 0০ 567 2170 5701, 170 ০ 
মি 90020 2120. 012060. 0101961593 01001 
1719 01005001029 ৯৪. ০9 01898 51910110960 1১5 ৪. 
021708599) 21) (185 00105 01 19108 ৮/৩ 9217194 
60 00%2112 বে 2 5 [019 1806 01012 01880 50 

৪0050218 ০0010 59 67৩ পি 012 ০ 1212176 

1590, 0109 20075 ৮6 399 01 300) 6182 17709 
৮০ 01300%৪ 089৮ 05516 35 7১0 61) 0০0 1715 
13905 089 123 9150৬/919 1095 01703 099.991959- 
17 83 11) 81391 200 005 11901897 ০ 0 

€51 ০10110157. 10 1789 1919921005) ০ 5001 
1093 103 3091860) 10501685502 050039180-0013 

18018 1055190900৩ 0217£915 5 2 [15 00065901009, 

৫690) 1189 190 (50০0 00 83 ) 11) 1319 7019561500১ 
7০ 21০ 210 0290 0০৮77 2110101 270. 0100 
18186 01 19616856185, 142 :035191016 : 1989 

9০070 03) 59139118590 ০001 8599 06৫ 

০৪:03 0০৫. 1000153 1721)090 00 ০0 20500] 
19100 1), ৩ £829 100 1319 8589 ০৫ 10%9 
23:50 901) 03, 1190 1598161990011295 79015 1,010 
আশ 09 2 60 0061,010. 9120. 00159 1103 01১৩ 

247158802 াা 224 +০01 3517 ?% 

০৩ 60 100 123 06 0896 ঠেএা, 70৩5 
09159 0010599 8150 95559 015 1১০৫ 0010 615 
10210 8৩ 00629161199 1791)10115 2 ঠ 2) ০ 
055 1010 5 16155 0205 05 6059 18590) 0005 11%7122 

9001 ভা101819 [9 00139 0১৪ 50] ০ 0০ 9০00% 
৪010 91069 [319 £1075, 1009 :566178) ঠা 
0090 7215905901১ 92318 2170 0159 1859591)8 
2150 059 75033 19950700 10189 1769:59109 1599 
1 90009 2110 00010) 059 01586 507৫ 
১০ 45 07080 10. £519 5021 89 0179 140 3 
5৮০12 16 076 10225 15 59৮9150 6008 (105 10000, 
0১০ ৯০ 1 1521 20 26 (059 27000919910 
0900 চা1)0 13 136 1055167 ভখভাহ 36 10551115211 

15 9919219050 2০2 009 ০০৫7 80 029 ০02৮ 

1 জা] 0921 ০09 30 009. 1118111055691007) ০1 

1819 1009109. - 5০ ৫6901 20095009029 1719 
10910 20 001 8000] 009 059 09900০01091) 01 05৪ 

9০0 আ2]1 15০৮ 08056 2287 00047979100, ০৫ 1515 
[00৮ (072039 073 5001, ০ 00255 06212 

09119150 0010-911 6521 705 1১19006 010:99195 
[11051 09 [90850008 06 09০৫, 7০ 53 09115 
5৪801100008 60 05, 46 09 আ৪ 1079৬ 

[00 1001 ০6 1117, 001701051 1315. 10610 

1999 ৬৮৪ 180. 1020৮ 1301৮ 150 121755611 

3018 11210 00189215109 001 171171) 0190 01021) 

23 (55 9019 0১190 ০৫০0৮ 109০, 11892 0018) 
1719 12171150200789 ০ 1921006 00103 আ)108 

100 10013 1720 99 21591 03, 21868 ৪5 
200 00175 00110010082 01210550 2150 (109 
19001972010 01 1720 1998 01100) 900 1 06827 
€০1791,010 7715 2101 9৮০1 17619, 41001) 1 

19811250 0086 125 100 29 [0300 55 1009 

009৫ ০0 211 0001/৮0105 2170 ০911 (17099 21) 
2 0০ 3101009 ০9811) 09 79101890811) 280 

00৪ 01001861 09211, 

সমালোচনা । 

চিকিৎসা-সশ্মিলনী নামক মাসিক-পত্রিকার ছুই খও 

আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্তিকা খানি টাকীর 
বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার শ্রীযুক্ত রায় যতীগ্রনাথ 
চৌধুরী এম, এবি এল মহাশয়ের বিশেষ উত্তোগে 
আমুর্কেদীয় চরকও স্ুশ্রতের নুবিখ্যাত অনুবাদক কবি" 

রাজ প্রযুক্ত অবিনাশচন্ত্র কবিরত্ব কর্তৃক সম্পাদিত হয়। 
আমরা এই পত্রিকা খানি পাঠ করিয়া বিশেষ আহলা- 
দিত হুইয়াছি। অনেক স্থপ্রসিত্ধ কবিরাজ ও ডাক্তার 
মহাশয়গণ শরীরতব সন্ববধীন্ব বহু গবেষণাপুর্ণ প্রবন্ধ 
ইহাতে লিখিয়! থাকেন এবং সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় 



ধিক ৮০২৪ ফমালোচন।! ২৩৩ 

প্রত্যেক প্রবন্ধের নিয়ে নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিয়া আনুষ্ঠানিক দান। ঘাড়ের | 

দেশীয় স্বাস্থ্া-বিজ্ঞানে, 'কোইরুক ?” অর্থাৎ জীনুক বানু বাদাচরণ বন 
নীরোগ শরীর কাহার ? এবাদস! ও বিষ্ঠা” "শুক্র বা ২ 
সপ প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলি পাঠ করিয়া স্বাস্থ্য ৩২২ 

জ্ঞান লাত'কর! যায়। আমাদের দেশ পত্রিকা 
এখন বিজাতীয় আচার পদ্ধতি অবলম্বনে এবং বিদেশীয় তত্ববোধিনী ২৫০ 
ওঁধধ সেবনে দিন দিন যে প্রকার শারীরিক ও যানসিক পুস্তকালয় ১২৬/০' 
অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে এ সময়ে এইবপ গচ্ছিত ৩/৩ 
ধরণের একখানি স্বাস্থ্য-তত্ব-বিষয়ক পাঁজক্। প্রচলিত না 
থাকিলে আমাদের চৈতন্য হইবে না। কবিরত্ব নহশৈয় ৬৯৮৩ 

আমাদের চৈতন্য দিবান্ন ভার গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার ব্যয়। 

ভাবা ও লেখার ভাবং এত সহজ ও সরল যে তাহাতে. ব্রা্গস নম! 2 রর , 

চিকিৎসা-শান্ের জটিল তত্বগুলি অতি সহজে পাঠকের বা পত্রি ্ ৪৬৩/৩ 

মনে প্রবেশ করে এব্রং পাঠ করিতে করিতে মনে যুগপৎ তত্ববোধ কা **৭ ২২ ৩ 

হর্ষ ও বিবেকের উদ্ন় হয়। এই পত্রিকা প্রত্যেক পুস্তকালয় ২ 5১ ১ ৬/৯. 
গৃহী ও গৃহিণীর পাঠ্য হওয়া উচিত। ইহাতে ভ্রষ্ট রুচির যন্ত্ালয় ৯০৯ ৪৯ 6/৯ 
পরিবর্তনেক্স সঙ্গে সঙ্গে খদেশানগুরাগ ও মানবজাবধনের 
কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে। আমরা ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করি, ১১৯1/৬ 

কবিরত্ব মহাশয় দ্বীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই ভাবে ম্বদ্ে- প্রীরবীন্রনাখ ঠাকুক্স॥ 
শের মঙ্গল সাধন করিতে থাকুন। 'প্রনরেজনাথ ঠাকুর ॥ 

সম্পাদক 

আয়ব্যয়। আয় ব্যয়। 
ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, জোর মাস। ব্রাহ্ম সন্বৎ 1৫, আবাছ মাস। 

আদি ত্রান্ধমলমাজ । আম ৭০৩%৬/৩ 
আত ৪৯৪ ৬৯৮৩ পুর্ববকার স্থিত ৫৭৩1৪/৯ 

পূর্ববকার স্থিতি *** , ৬২৩ ক ১২৭৭৩ 

সমণ্তি ৃ ৪৩৬ ৬৯২% ৫৯ ব্যয় রি ৬৯২।/৯ 

ব্যয় ৪৪৪ ১১৯৮০ স্থিত ৬৪৪ ৫৮৪৮৩ 

স্থিত 6৪৬ € আয় | 

| ৭৩৩৯ সম্পাদক' মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত 
ূ আয়। আদি ঝ্রাক্মঘমাজের মূলধন 

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত এককেত! গবর্ণমেন্ট কাগজ 
আদি ব্রাহ্মদমাজের মূলধন ৫৯০২ 
এককেত! গবর্ণমে্ট কাগঙ্গ সমাজের ক্যাশে মন্তুত ৃ 

| 8 বিত্ত ৮৪৮/৬ 

উতর €৮6//ত 
৭৩16/৯ 

রর আয়। 
৫৭৩৩/৯ ব্রাঙ্মাসমাজ এ ৯৪৪ ৬৩৩৭ 

আয়। মাসিক দান। 
ব্রাঙ্মসমাজ ৩২২  প্রীমন্মহ্ষি দেবেজরনাথ ঠাকুর 

উিউকের ভাল বনের রগিবারি রা পাধ্যায়ের 
জ বাবু সত্যপরসাদ গঙ্গোপাধ্যার প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডেড্ অয়ার হাউদের 

২৫ ৬ শেয়ারের ডিৰিডেপ্ট 

হীযুক ধাবু প্যারিলাল বন্যোপাধ্যায মাঃ যুক্ত বাবু নীলকম্ল সুখোঁপাধ্যায় 
১৯০২. 

ঘ৬ঙ্ঘ 



০৪ তত্ববোধিনী পত্রিক। ১৯ ক, ২ জগ 

তত্ববোধিনী পত্রিক! ১৮1৮০ তত্ববোধিনী পত্রিকা ২৯৮০, 
পুস্তকালয় ১, ১১৪৩৬ পুস্তকালস । * -:87/৬ 

যন্ত্রালম় *** ৭১৮৮০ ধক্ত্রালয় ৩৪৭1৩/৩, 

ব্রাহ্মধর্ন্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ১০ গচ্ছিত মী ১৬/০ 
সমি . ৮ ০৭০৩।৬৬ ত্রাক্গধর্শ গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন * ১০ 
রা ব্যয়। সমন্ভি ৫৬৯৬/৯ 

বাক্ষামাজ -. . "*  ৫৪৩%৯ ব্যয়। 
তত্ববোধিনী পত্রিকা রঃ ৩৪। ৩ প্রাহ্ধসমাজ নট এর ৩৯৪1৬ 

পুত্তকালয় . ... *** ৬৫১ তত্ববোধিনী পত্রিকা ২৩1/০ 
যন্্ালয় ১০৮৭৯ পুস্তকালয় ১০0৯ 
সহ্তি : ১2০ ৬৯২1৯ যন্্রালয় ১৫৭|/০ 

ৰ সম্পাদক। | শ্রীরবীন্নাথ ঠাকুর । 
| শীন্ুরেসত্রনাথ ঠাকুর । 

ূ রোমণি । শ্রসতা প্রসাদ গ আরবার। |. পি পপ 
ব্রান্ধ সৃন্বৎ ৭৫; আবণ মাল। 

| ও ৫৬৯৪/৯ 
কার স্থিত ২৪6৯ ৫৮৪৮%/৬ বিজ্ঞাপন 
লতি ৮ ৪5০ ১১৫৪/৩ আগামী ৩* শে কার্তিক মঙ্গলবার 
ব্য্ব ৯০৯১ ৫৭৫৮৮%৩ বেহাল। ব্রাহ্মলমাজের একপঞ্চাশত্ম সাম্বত” 

শ্ছিত ৫৭৮ ৬/০  সরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩. টার পরে ্রাঙ্গ-: 
চি হি জায়। রসের পারারণ এবং সন্ধা ৭ টার সমরে 

সম্থাদক হাশরের বাঁটাতে গচ্ছিত ব্রদ্মোপাসন! হইবে ।"" | 

8৮ গ্রীকালীপ্রসঙ্গ বন্দোপাধ্যায় । 
৫০০৭. সম্পাদক । 

সমাজের ক্যাশে মন্ভুত ৫ 
৭৮৩/৩ 

ইর সম্মুখে ছুর্গেকখসব |" এ সময়ে করা 

জায়। চারীদিগের বেতনাদি হিসাবে সমস্ত চুকাইয়া! 
ব্রাহ্মমমাজ | **১৮৫৯ দিতে হয়। এজন্য গ্রাহকগপকে সসম্মানে 

.. মাসিক দান। জানাইতেছি তাহারা অনুগ্রহ্পূর্রবক আপ- 
ব্ারিরাজোর নাদের দেয় তত্ববোধিনীর মুল্য শ মাশুল, 

চিনি শীষ পাঠাইয়। বাধিত করিবেন । 
গ্রীমতী প্রজঞান্ুন্দরী দেবী সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যার । 

২. সম্পাদক 81... 
১৮৫৭ 



রি যোড়শ কণ্প 
দ্বিতীয় ভাগ । 

পশর্ডিক খল আজমছে ৩ ॥ 
৭৩৫ সংখ্যা 

জ্সরোধিশীপ্রবিকা 
১৮২৬ শক 

ন'্সঘাতয্মমিহ্লম্মদ্থান্ীল্লান্যন্ হিশুলাবীগহিব বজ্খলভৃঙগন। হিধ শিশু কালললনা নবি ব্বলন্মরিহব্ঘ্নীনালীবাছিরনীহল 

বঞ্খজ্বাঘি হত্বলিঘন্ন অঙ্ধান্মববঞ্মবিল্ জকমালবৃসুব দৃখলদলিললিলি। হবাতা লত্ জীঘাঘলজা 

ঘাহলিজনস্বিমবন্ত স্বপন্মবনি। অছ্িন্ দীলিষ্বার দিযজাএব্যাখলত্য লদৃঘান্তলনব। 

আখ ।+% 

্বখ সকলেই চায়, দুঃখ কেহই চাহে 
না। অথচ যাহার শরীর আছে তাহার সুখ 

£খ দুইই ভোগ হইতেছে, সহস্র চেক্টাতেও 

কেহ ছুঃখের সম্পর্ক ছাড়িয়া কেবল স্বখই 

পাইতেছেন-_-এমন নহে। বরং তাহার বিপ- 

রীতে ছুঃখেরই মাত্রা অধিক দেখিতে 
পাওয়। যায়। এস্থলে জগতবাসী স্ত্রী পুরুষ 
আমাদের সকলেরই বুঝিয়। দেখা কর্তব্য যে 
এই জগতে দুঃখ অশান্তির কারণ কি? 
লোকে বলে এবং শাস্ত্রে দেখ। যায় যে 
এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই, সকল 

সম্প্রদায়ের লোকেই বলিয়। থাকেন যে, 

সেই সত্যেরই নাম ঈশ্বর, গড্, আল্লা, খোদা, 
পরক্রন্ধ ইত্যাদি । মুখে আমর। সকলেই 
এই কথা বলি অথচ প্রত্যেক সমাজেই অপর 

সমাঞ্জের প্রতি বিদ্বেষ বশত লকলেই আ- 

মরা ছুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতেছি । 

ইহ! কি ঈশ্বর নাম৷ একই সত্য মানিবার 

ফল? কিম্বা! যিনি সত্য তাহাকে না চিনিয়া, 

না জানিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া 

* প্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের বাটাতে মহিলা- 
সমা্ধে তীহারই অস্তঃপুরস্থ কোন মহিল! কর্তৃক পঠিত । 

ঈশ্বর পরমেশ্বর প্রভৃতি একটী বস্তুশন্য 
কম্পিত নাম বা শব্দ কেবল যুখে বলিয়া 
থাকি তাহারই এই ফল? অথবা যথার্থ 

কি সত্য নামে কোন বস্ত নাই, কেবল নাম 

কল্পনা মাত্র সার ? যদি সত্য নামে কোন 
বন্ত না থাকেন, ঈশ্বর প্রভৃতি নাম একটা 
আওয়াজ মাত্র এমন হয় তাহ! হুইলে ধর্ম 
কন্ম, জ্ঞান বিশ্বাস, ভজন পুজন, উপাস্য 
উপাসনা, বিচার আচার প্রভৃতি সমস্তই 
নিতান্ত পণ্ুশ্রম। 

সত্য ধাহার নাম, ধাহাকে আমরা ধর্ম 

ব৷ উপাস্য দেবত। বলি তিনি যদি এই অনন্ত 

আকাশে কোথাও থাকেন তবে আমর! 

যখন বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য আমাদের বিচার 

পূর্বক অনুসন্ধান করা উচিত যে সেই 
উপাস্য দেবত। ধর্ম পুরুষ কি ও কোথায় 
তাঁহার রূপ কি? আমরা নিদ্দে কোন্ রূপ- 

বিশিষ্ট হইয়া কোন্ রূপকে তাঁহার রূপ 

জানিযা ধ্যান ধারণ। উপাসনা) প্রেম ভক্তি 

করিব? তাহাকে কি বালয়। চিনিয়া ও 

কি তাহার শিয়কাধ্য বুঝিয়। ত।হাঁর আড1- 

পালন করিব ? যাহাতে সেই সর্বস্থখদাত! 

প্রসন্ন হুইয়া আমাদের সর্ববছুঃখ অমঙ্গল দূর 
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করিয়া মঙ্গলময় হখ বিধান করিবেন, 

তাহার অস্তিত্ব, রূপ গুণ শক্তি কোথা যে 

তাহাকে চিনিয়! বিশ্বাস পূর্বক তাহাতে 

ভক্তি শ্রদ্ধা ঈাড়াইবে ? মমুষ্য মাত্রেরই 
বিচার পূর্বক এ বিষয় অনুসন্ধান করা 
কর্তব্য নছে কি? 

সুখ সকলেই চায়, কিন্ত হুখ কি দিয় 
হয় ও কে হুখদাতা ? মিথ্যা হইতে স্থখ, 

কি, সত্য হইতে স্থখ £? সকলেই জানেন 
যাহা নাই তাহারই নাম মিথ্যা । মিথ্যা 

হইতে কিরূপে সুখ সম্ভবে ? যদি সম্ভবে 
তবে যাহা সত্য অর্থাৎ যিনি আছেন তাহা 

হইতেই সম্ভবে। যিনি স্থুখ চাছেন ও 

ধাহার দ্বার সখ চাহেন বৰ ধাহার নিকট 
স্থখ চাহেন--যদি ভিন্ন ভিন্ন হন তবে ইহারা 
কে আর যদ্ধ একই হন তবে ইনি কে-- 
সত্য না মিথ্যা? ইহা! ভাবিয়' দেখা 
উচিত। প্রথমে স্থল ভাবে বুঝিতে চেষ্টা 

কৰি। স্থল শরীরের কষ্ট প্রধানতঃ 
ক্ষুধা ভৃষ্চা। সে কষ্ট নিবারণের জন্য 
স্কুল পদার্থ যে পৃথিবী তাহার রূপান্তর 
বা অংশ অন্ন, ও স্থল জলের প্রয়ো- 
জন। অন্ন জল স্থল পদার্থ হইলেও 

তাহার অভাবে অকর্্মণ্য হুইয়। কষ্টে কষ্টে 
প্রাণ যায়। সময় মত এক বিন্দুজলন৷ 

পাইলে জ্ঞানী ধ্যানী ধীর বীর সকলেরই 

স্ত্রান লোপ হয়, মরণান্ত ঘটে। এই স্থলের 
অভাবে মানুষের যে কি কষ্ট এবং এই 
স্কুলকে পাইলে যেকি সুখ তাহার আর 

যুক্তি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। কিন্ত 
সুক্ষশরীরদূপী যে জীব, অভাব মোচন 

পূর্বক তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য এই 
আকাশে প্রকাশমান কি পদার্থের প্রয়ো- 
জন? জল জল, ভাত ভাত করিলে ঘা অন্ন 

জল দেখিলে বাস্তবিক ক্ষুধা পিপাষ! 
নিবারণ হইয়া স্থখ বোধ হয় না, বাস্তব অঙ্গ 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৬২৪২ ভাগ 

জল আহাঁয় পান করিলে অভাব মিটিয়া 
কষ্ট ঘুচিয়া স্থখ বোধ হুয়। সুক্ষয শরীর 
ব1| জীবের অভাব মোচন ও স্থখ প্রাপ্তির 

জন্য কোন বাস্তব পদার্থের প্রয়োজন আছে, 
কি শুধুশব্দ ও কল্পনার ঘারা সে কার্ধ্য 

সম্পন্ম হইবে ? এই অনস্ত আকাশে সত্য 
নামা যথার্থ, বাস্তব কোন সুন্ষন শক্তি ব! 
জ্ঞানময় প্রকাশ্বরূপ বা জ্যোতিঃম্বরূপ 

কেহ বা কিছু আছেন কিন! ফাঁহাকে ধারণ 

বা গ্রহণ করিলে জীবের সুক্ষম শরীরের 
অভাব জন্য ছুঃখ দুর হুইয়া সুক্ষ শরীরের 
পোষণ হইবে ও তাহাতে হ্বখের উদয় 

হইবে ? আমর! জীব বস্ত। সেই বস্ত সুক্ষ 
ভাবে প্রকাশমান। কোন্ প্রকাশমান বা 
জ্যোতিংস্বক্ন্প সুন্ষম বস্ত্র পাইয়া আমরা জীব 
সমূহ. ছুঃখমুক্ত হইয়া পরমানন্দে থাকিব ? 

আমর! বলিয়া থাকি যে জ্ঞান, প্রেম, 

দয়া, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা! প্রভৃতি সৃক্ষম শরী- 
রের বা জীবের বা আত্মার পোষণের জন্য 
প্রয়োজন, ইহার অতাবেই সুক্মম শরীরের ব! 

জীবের কষ্ট অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক 
ছুঃখ। এখানে একী কথ! বুঝিতে হুইবে। 
এই যে জ্ঞানাদি শব্দ ব্যবহৃত হইল ইহ! 
শুধুই কল্পিত শব্দ মাত্র বা ইহার মূলে, সত্য 
নামা বস্তু আছেন ? যদি থাকেন তবে সে 

বস্তকি? সেইবস্তসত্য কিমিথ্য! নির্ণয় 
করিবার পুর্ব্বে দেখিতে হইবে যে আমর! 
নিজে সত্য কি মিথ্য। ? যদ্দি মূলে আমরাই 
মিথ্যা হই তবে তিনি যে সত্য আছেন 
তাহাকে ধারণ কয। আমাদের পক্ষে কিরূপে 

সম্ভবে ৭ নিজেকে আমর। সকলেই বিশ্বাস 
করিতেছি যে আমর! সত্যই আছি,। তা- 
হাকে যে বিশ্বাস করিব তিনি সত্য আছেন 
ইহা! কি দিয়! কিরূপে বিশ্বাম করিব ? এ 
বিষয়ে আলস্য ত্যাগ করিয়৷ তীক্ষ ভাবে 
বিচার পূর্বক বুবিয্বা কার্যা করা কি উচিত 
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শাস্তি লাভ হয় তাহাই কি আমাদের 
কর্তব্য নছে ? 

যদি আমরা সুক্ষমরূপে প্রকাশমান 

জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণ বা! অবলম্বন না! করি, 

মিথ্যা বোধে পরিত্যাগ করি তবে আমাদের 

সুন্ষম শরীর কিসে দ্বারা রক্ষা পাইবে? সে 

প্রকাশ কোথায় যাহাকে ধারণ করিয়! 

আমাদের সুক্ষ শরীর রক্ষা হইবে ও আমর! 
স্থখ পাইব ? স্থূল সুক্ষের অতীত যে কারণ 

ভাব তাহার বিষয় কিছুই বলিবার প্রয়োজন 

নাই। স্বরূপ পক্ষে তিনি বা বস্ত যাহ! 
তাহাই প্রকাশমান। কিস্তু উপাঁধিভেদে 

ম্্খ 

নহে ? যাহাতে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ঘুচিয়। সখ 

না। 
প্রকাশ ভাঁবে স্থূল সুক্ষ সমষ্টিতে আমাদের , 
প্রয়োজন আছে কি না? কৰ্ট নিবারণ ও 

স্থখ প্রাপ্তির জন্য স্থল সুন্মমকে বাস্তবিক 
আমাদের প্রয়োজন হইতেছে-_ইহু। প্রত্যক্ষ 

ভ্রমণ এবং ব্যায়ামচর্চ।! করিবে। 

কিনা? আমরা নিজে স্থল সৃক্ষোর ক্ষুদ্র : 

সমষ্টি, ইহার ছুঃখ বা অভাব দূর করিয়। 
স্থখ বিধানের জন্য স্থুল সুন্ষম ভাবে পূর্ণ 
পরমাত্াকে প্রয়োজন কি না? যাহাতে 

আমর! সর্বপ্রকারে পরমানন্দে আনন্দরূপ 

থাকিতে পারি ? 

হে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্থরূপ জগতের 

মাত! পিতা আত্ম! গুরু, আপনি স্থথ স্বরূপ, 

আপনাকে ও আমাদিগকে কিরূপ জানিয়া 

ও কি ভাবিয়া আলিঙ্গনে গ্রহণ করিব 

যাহাতে স্বখ যে বাস্তবিক কি বুঝিয়া যুক্ত 

স্বরূপে পরম স্থখের নিত্য অধিকারী হইব, 

যাহাতে সর্ব বিরোধ অশান্তি ভুলিয়া পরমা- 

নন্দে শাস্তিতরূপে অবশ্থিতি করিতে 

পারিব। আপনি নিজগুণে আমাদের সর্বব 

অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের সকল শঙ্কা 

দ্রাস্তি মোচন পূর্বক আমাদের মঙ্গল বিধান 

করুন। | 

ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি । 

' শোভিত করিবে। 

১০৭ 

আদি ব্রাহ্মনমাঁজ 

১৮২৬ শক, ২৬ এ আাৰণ, বুধবার। 

কর্তব্য কর্ম । 

ব্রন্মোপাসক হইতে হইলে, কর্তব্য- 
কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। কর্তব্য কর্ণ 
তিন প্রকার। শরীরের প্রতি কর্তব্য কর্শা, 
মনের প্রতি কর্তব্য কন্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি 

কর্তব্য কর্ম । শরীর দেব-মন্দির। এই 

দ্বেমন্দিরকে সর্ববতোভাবে রক্ষা করিবে। 

শরীর স্স্থ না৷ থাকিলে, মন হ্স্থ থাকে না। 

মন ন্ুস্থ না থাকলে, আত্ম। প্রক্তিস্থ থাকে 

পাঁবত্র আহার পান ও পবিত্র জলে 

অঙ্গচচালনা) মুক্ত বায়ুতে 

এবিষয়ে 

আমাদের পুর্বকালের খধষিরা এবং ক্ষত্রিয় 

গণ আদর্শস্থল ছিলেন। মনোভাগ্ারকে 

পরা ও অপর! বিদ্যা এবং ধর্শরূপ রত্ব দ্বার! 
মন জ্ঞানসম্পন্ন না 

হুইলে, মনুষ্য কখন প্রকৃতরূপে স্থখী হইতে 
পারে না। পুরারতত সকল কি অপূর্ব 

হ্থখের দ্বারইই উদঘাটন করে! নিশীথে 

যখন সকলই নিস্তব্ধ, যখন ম্বৃত্যুর ভীষণ 
ছায়। সর্বত্র পতিত হয়, তখন কুরুক্ষেগ্রে, 

ম্যেরাথন প্রভৃতির যুদ্ধ পাঠ করিতে 

করিতে কি আনন্দই না উপস্থিত হয়, 

কেমন করিয়া জগতের উন্নতি হইতেছে, 

ঈশ্বরের অভিপ্রায় সকল কেমন ক্রমে 
ক্রমে কেমন করিয়া হসম্পন্ন হইতেছে ; 
পুরারত্ত পাঠকালীন কেমন তাহা স্ৃস্প্ 
হুদয়ঙ্গম হইয়া থাকে । কালিদাস, সেজ- 
পিয়ার, ভবভূতি, স্কট প্রভৃতির কাব্য- 

শাস্ত্র পাঠ করিলে, মনে কেমন মনুষ্যচরি- 
ত্রের জ্ঞান ও পরমানন্দ উপস্থিত হয়! 

'জ্যোতিঃশান্স আলোচন। করিতে মন 

কেমন লোক হইতে লোকান্তরে ভ্রমণ : 

শান করিবে। 
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করে। মনকে যেমন বিদ্যা দ্বারা শোভিত 

'করিবে, পূর্বেই বলিয়াছি ধর্ম দ্বারাও 

তেমনি অলঙ্কৃত করিবে । শুভ্র গঙ্গাজলে 

স্থচাঁরু চন্দ্রের আলোক প্রতিফলিত হইলে 

যে প্রকার শোভা হয়, ধর্মরূপ চক্্রালোকে 

মন তাহ। অপেক্ষাও স্রী। ধারণ করে। পাপ- 

মলিন চিস্তা হইতে মনকে সর্ববতোভাবে 
মুক্ত রাখিবে। পাপচিস্তা উদ্দিত হুইবা- 
মাত্রই তাহাকে উন্মলিত করিবে। অশ্বখ 
বৃক্ষের শিকড় যখন অট্টালিকাঁয় প্রথম 
সঞ্চারিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে অতি 
সহজেই তুলিয়! ফেল যায়। কিন্ত সময় 
দিলে অদ্টালিকা না ভাঙ্গিলে আর তাহাকে 
তুলিতে পার। যায় না। সেইরূপ পাঁপচিস্ত! 
হৃদয়ে একবার বসিয়া গেলে, পাপানুষ্ঠানে 
মন পরিপর হইলে, পাঁপকে পরাজয় কর! 
এক বিষম কঠিন কার্ধ্য হইয়া উঠে। হয়ত ূ 

এ জীবনে আর হয় না। অতএব আত্মানু- 
সন্ধান দ্বারা পাঁপকে হুদয় মধ্যে প্রবেশ ও 

অবস্থিতি করিতে না দেওয়াই কর্তব্য । 

স্থচতুর প্রহরীর হ্যায় জাগ্রত থাকিয়। আমর! 
যেন মনোরপ ছুর্গকে রক্ষ! করি। পাপ- 

পিশাচী হুদয়কে মোহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক- 
রিবে, চক্ষে অনবরত অন্ুতাপাশ্র বিবে, 

এই কি জীবন ধারণের ফল? নারিনু 

ধরিতে মণি, কেবল দংশিল ফণি” এই 
আক্ষেপ করিতে করিতে কি জীবন কাটিয়া 
যাইবে ? মনের বিষয় সম্বন্ধেই পাপ পুণ্য, 
অতএব পবিত্র বিষয় ভোগ করিয়। ইহাকে 

সুস্থ রাখিবে। 
সম্পন্ন করিয়া, পরের প্রতি কর্তব্য কর্ম 

সম্পন্ন করিবে। পরপীড়নই মহাপাপ। 
“পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি ত্যজন।” নি- 

দোষে দোষী, নিরপরাধকে অপরাধী 

রূপে লোকের চক্ষে প্রতীয়মান করিয়া 

ুর্বনত্ত লোকে পৃথিবীতে কি যাতনারই অব- 

তত্ববোধিনী পত্রিক! 

চারই করিয়া থাকে। 

নিজের প্রতি কর্তব্য কর্ণ; 

১৬কর'ং ভান 

তারণ। করে! নিরীহ লোকের চক্ষের জল 
আকর্ষণ করিয়। পিশাচের। কি ঘোর অত্যা- 

*পর্ববত পাথারে, 
ব্যোমে, জাগে রুদ্র উদ্যততবাজ,” এ কথা 
তাহাদের মনে আইসে না। কিন্তু একদিন 

আমিবেই আমিবে। পরের ধনে, পরের 

মানে, পরের শ্রীতে, পরের কোন ০৪ 
ঈর্ষা করিবে না। 

প্য ঈধু? পর্নবিত্বেযু রূপে বীর্যে কুলান্বয়ে। 
স্থখসৌভাগ্যসৎকারে তন্ত ব্যাধিরনস্তকঃ ॥ 

যেমন পরপীড়ন পরিত্যাগ কর! কর্তব্য, 
সেইরূপ পরোপকার সর্বতোভাবে কর্তব্য । 

জগতে পরোপকার হইতে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম 
আর কিছুই নাই। এখানে সকলের অবস্থা 
সমান নহে । আবার চিরদিন কাহারও 

অবস্থা সমান থাকে নাঁ। ধণী যদি নর্ধনকে 

না দেখে, বিদ্বান যদ অজ্ঞানকে ন! দেখে, 

সবল যদি ছুর্বলকে না দেখে, সম্পন্ন যদি 

বিপন্নকে না দেখে, সৌভাগ্যবান্ যদি ছুর্ভা- 
গ্যকে ন। দেখে, তবে পৃথিবী এক মহ! 
শ্মশানে পরিণত হয়। তুমি প্রকাণ্ড প্রাসাদে 
প্রভূত ধনরাশিতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, 
অশন বসনে ও সৌতা গ্যস্্থে পরিতৃপ্ত রহি- 
যাছ, আর তোমার দ্বারদেশে অন্ধ আতুর 
নিরঙ্গ লোক ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ 

করিতেছে । এই জন্যই কি ঈশ্বর তোমাঁকে 
প্রভূত ধনরাশির অধিকারী করিয়াছেন ? 
তোমার গ্রাত্রে কৌষেয় বস্ত্র আর 

অনাথ ছুঃখী দারুণ শীতে একটু ছিন্নবস্ত্রও 
পরিতে পায় না। তোমার চক্ষের সমক্ষেই 

তাহার পর্ণকুটীর ভূমিসাৎ হুইয়। যায়। সস্তা 
সম্ভতি লইয়া সে নহসা নিশীথে অসহায় ও 
নিরাশ্রয়'। এ ধন যথাযোগ্য পাত্রে দান 

করিয়া কি পরের প্রতি বর্তব্যসাধন করিবে 

না? যদি তুমি নিজে তেমন সম্পন্ন ন! 

হও, একমুি ভিক্ষাও কি ভিখারীকে দিতে 
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কেবল গু অগ্ভিপ্রাস্মই দর্শন করেন। এক 
বেলাও কি কাহাকে অন্ন দিতে পার ন| ? 
কেবল বিকটমূর্তিতে ভিখারীকে তিরস্কার 
করিতেই শিক্ষা করিয়্াছ ? এযে ব্যক্তি 
অন্ধের যষ্টিস্বূপ একমাত্র পুত্র হারাইয়। 
দিবারাত্র অশ্রুপাত করিতেছে, উহার 
অশ্রুমোচন করিবার ও সাস্বনা দিবার 
শক্তিটুকুও কি তোমার নাই? এ পৃথি- 
বীতে কত লোক মোহুবিকারে বিকৃত 

হইয়া! কি নিদারুণ যন্ত্রণাই সন্ধ করিতেছে ! 
কে আত্মগ্লানির তীব্র বাণেই ক্ষতবিক্ষত 
হইতেছে । যদি তোমার শক্তি থাকে সছু- 
পদ্দেশ দান করিয়া, কোনরূপে তাহাদিগকে 
অবজ্ঞা ও অবমাননা না করিয়! কি তুমি 

তাহাদিগের দুর্দশা দুর করিতে পার না ? 
আপনার ভোগলালস। খর্ব করিয়া যে ব্যক্তি 

পরোপকার করে, সে মনুষ্য হইয়াও দেবত। 
ঈশ্বর সততই তাহার প্রতি প্রসন্ন, তিনি 
আনন্দরূপে তাহার হৃদয়ে বিরাজমান 

থাকেন। আর ঈশ্বরের প্রতি কি কর্তব্য, 
তাহ। কি বলিবার বিষয়, না উপদেশ- 

সাপেক্ষ । মাতৃগর্ভ-অন্ধকারে যিনি রক্ষা 
করিয়াছেন, ভূমিষ্ঠ হুইয়। অবধি ধাহার অলীম 
কুপায় আনমর। লালিত পালিত হুইতেছি, 
তার প্রতি কর্তব্য কি, তাহার নিকট কেমন 

করিয়া কৃতজ্ঞ হইতে হয়, ইহু। কি শিখাইয়। 
দিতে হয় । তিনি কি কেবল ক্ষুধার অন্ন 

ও ভৃষ্ণার জল দিয়। আমাদিগকে রক্ষা! করি- 

তেছেন ? পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়। 

কতবারই না তিনি আমাদিগকে বাঁচাইয়া- 
ছেন। তার এক নিমেষের করুণ। স্মরণ 
হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হুয়। যখন মানুষ 
পাপরূপ উচ্চ পর্বতশিখরের এমন ধারে 
পড়ে, যেখান হইতে এক চুল পদস্থলন 
হইলে তাহার আর রক্ষ! নাই, সে অবস্থায় 

সার মতোয আলোচন। 

পার না? ঈশ্বর ধানের পরিমাণ দেখেন না) 
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কে আমাদিগকে পশ্চাৎ হুইর্তে ধরিয়া 
প্রাণদান করেন? তিনিই, ধিনি আমাদের 
প্রাণদ(ত। পরমেশ্বর । অতএব তাহার প্রতি 

কি কর্তব্য তাহা! একবার মনে ভাবিয়! দেখ, 

উদ্দাসীনের মত থাকিও না। প্রেমের 
চক্ষে ভক্তির চক্ষে তাহাকে দেখ। সাহার 

আদেশ আত্মার অস্তরতম প্রদেশে শবণ 
কর, এবং প্রতিজ্ঞা পুর্ববক তাহা! প্রাণপণে 
পালন কর। তাহার সহবাস-স্থখ হইতে 
এক নিমেষের জন্যও বঞ্চিত হইও না। 
সকল কাধ্যে তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাস 

করিও; তিনি যেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিবেন সেই দিকেই চলিও। তিনি 
শাস্তি-সমুদ্রে। তীহাতে দিনে নিশীথে 
ডূবিয়। থাকিও। তাহার করুণা কখন 
ভুলিও না। বল উৎসাহের সহিত বল, 

«কত যে তোমার করুণ!, ভূলিব ন! জীবনে। 
নিশিদিন রাখিব গাথি হদয়ে | . 

বিষয় মায়াজালে রহিব না ভূলে আর ; ধন 
প্রাণ দেহ মন, সব দিব তোমারে 1৮ 

ছে বিধাতা! হে জ্ঞানদাতা গুরু ! 

তুমি আমাদিগকে আপনার প্রতি, পরের 

প্রতি ও তোমার প্রতি কর্তব্য কর্ম শিক্ষা 

দাও। এই আমাদের তোমার নিকট 

প্রীর্ঘন। ৷ 

ও একমেবাদ্িতীয়ং । 

সার সতের আলোচনা । 

জেয়শ্ানের কেন । 

পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে আছি*র সহিত 
আছে,র এঁক্য এবং তাহার অন্তভূতি জ্ঞাতার 
সহিত জ্ঞেয়ের এবং কর্তার সহিত কর্মের 

এঁক্য--এই সকল এঁক্যের বিষয় আলোচন 

'করা হইয়াছে; এবং বিগত প্রবন্ধে এ 
সকল এক্যের গোড়া”র বন্ধনগ্রন্থি কোন্- 
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খানটিতে, তাহার ঠিকান! নির্দেশ করিবার 
অভিপ্রায়ে বৃহৎ ব্রদ্ধাগ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মা 
গর মধ্যস্থিত এক্যের প্রতি পাঠকের 
অনুসন্ধানদৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে । 
এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং 

ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ড জুড়িয়। সেই যে এক সর্ববতঃ- 
প্রসারিত অখগুনীয় এক্য পুষ্বানুপুঙ্খরূপে 

সর্বত্র ওতপ্রোত, তাহার নামই ব! কি, 
আর তাহ] পদার্থটাই বাকি ? 

তুত্ববোধিন। পত্রিকা ১৬ 'কর, € ভাগ 

কার্ধ্যের তত্বাধায়ক বৈশ্ঠ মহাজন। সে 
এঁক্য-_ রাজ, মন্ত্রী, কর্মচারী; রী, সারথি, 

পদাতিক ; যোগী, ভোগী, জ্ঞানী, কম্মী; 

সমস্তই একাধারে । সে এঁক্যের চক্ষু 
সকল স্থানেই-_হন্তড সকল কাজেই। পদের 
কনিষ্ঠ অঙ্গলিতে যদি আঘাত লাগে, তবে 
সে এক্যের তৎক্ষণাৎ তাহ। গোচরে আ- 
সিবে; হত্তে যদি আঘাত লাগে, তাহ 

হইলেও তাই; বক্ষে যদি আঘাত লাগে, 
উপরি-উক্ত এঁক্যের একটা নাম দিতে ! তাহ। হইলেও তাই। তেমনি আবার, হস্ত 

হইলে সার্বাত্িক এঁক্য” এই নামটি ৷ 
ূ 
হইতে যদি অক্ষররাজি বাহির হয়, তবে 

আপাতত চলিতে পারে । সার্বাত্মিক এঁক্য . | ইহ! স্থনিশ্চিত যে তাহ। শরীরের সার্ববা- 

কি? না, ইংরাজিতে যাহাকে বলে 018%40 
07/5। উচ্চশ্রেণীর জীবশরীরে,বিশেষত মচ্ুষ্য- 
শরীরে, এইরূপ দেখিতে পাঁওয়। যায় যে, 
নবদ্ধার-পুরের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মস্তিষ্কের 
সম্তান-সম্ততির পাহার। বলানো রহিয়াছে । 

তার সাক্ষী বাহুখণ্ড দেখ, দেখিবে-_-এক 
প্রহরী বাহুর মূলগ্রন্থিতে, এক প্রহরী কন্ুই- 

(স্বিক এঁক্য হইতেই বাহির হইতেছে ; পদ 

হইতে যদি ভ্রমণকাধ্য বাহির হয়, তাহ। 
হইলেও তাই ; ক হইতে যদি গীতধ্বনি 
বাহির হয়, তাহা হইলেও তাই। এইযে 

৷ এক সার্বাত্মিক এঁক্য, যাহ শরীরের মাথ! 

হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
৷ প্রত্যেকের অভাব সমস্তকে দিয়া এবং সগ- 

স্থানে, এক প্রহরী মণিবন্ধে, পাঁচ-পাচ . 
প্রহরী পাঁচ-গপাঁচ অঙ্গুলিমূলে- নিশিমেষ- 
নয়নে জীগিতেছে । এক-এক প্রহরী এক- 
একটি ক্ষুত্র মস্তিকষপিগ্ড। আনখাগ্র বাহু- 
খণ্ডে এ যেমন দেখ। গেল-_-আপাদমস্তক 

সর্ববশরীরেই তেমনি। মস্তকের মুলতম 
মস্তি হইতে বাহির হইয়া মেরুদণ্ডের 
ক্ষদ্রে ক্ষুদ্র মন্তিফষপিণ্ডের মধ্য দিয়! বিংশতি 

অঙ্কুলির বিংখশতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মছ্ক্ষনিকর 

পর্যযস্ত যে একটি নিরবচ্ছিন্ন অ-গু এক্য 
পুজ্থানুপুত্বরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা- 
রই নাম দেওয়া হইল সার্বাত্িক এঁক্য। 

মন্তকের সহজ্রদল পন্মে সে এঁক্য যোগাসনে- 

বিরাজমান খধি তপোধন। হৃৎপন্মে সে 

এঁক্য সিংহাসনে-বিরাগমান ক্ষত্রিয় মহা- 

রাজ । 

রপ (আমদানি-রপ্তানি) প্রস্ৃতি বাঁণিজ্য- 
নাভিপদ্মে সে এঁক্য আহরণ-ব্যাহ- 

| 

ৰ 

স্তের অভাব প্রত্যেককে দিয়! যুগপৎ পুরণ 

করাইয়। লইতেছে--এ এঁক্য কি কেবল 

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেই আছে, বৃহৎ ব্রন্মাণ্ডে নাই ? 
বৃহৎ ব্রহ্গাণ্ডে যদি নাই ক্ষুদ্র ব্রহ্গাণ্ডে 
প্রবেশ করিল তবে কোথা দিয়া ? যাহাকে 
বল। যাইতেছে ক্ষুদ্র ব্রহ্ষাণ্ড, তাহ। আর-তে। 
কিছু না_-কেবল বৃহৎ ব্রক্মাণ্ডের একস্থা- 
নের একটা শাখা | শাখাতে রসের সার 
হয় কোথা হইতে ? অবশ্ঠ মূল হইতে । 

তুমি হয় তে। বলিবে যে, ক্ষুদ্র ব্রদ্ম।- 

গের মস্তক হইতে পদপ্রান্ত বড়জোর 
সাত-হাত দূরে অবন্থিতি করে ; কিন্ত বৃহৎ 
্রক্মাণ্ডের নভন্তল হইতে রসাতল কোটি- 
কোর্টি-যোজন দুরে অবস্থিতি করে । সাত- 
হাত স্থানের অবকাশ-রন্ধ-নিকর অর্থাৎ 

ঝাঁঝরি এক্যের প্রলেপদ্থার! ভরাট্ করিবার 
পক্ষে বিশেষ কোনো ঘাধা দৃষি হয় না, 
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কিন্তু কোটি যোক্রনের ব্যবধান পূরণ কর! 
দোজ! কথ! নহে। কোটি যোজনের ছুই 
পারের ছুই বস্তকে আকড়িয়া পাইতে 
হইলে-_তাহা। যিনি করিবেন, তাহার দৃষ্টি 
ন্বর্গমর্ত্যপাতাল ভেদ করিতে পারিবার 
মতো তীক্ষ হওয়া চাই; তাহার বাহুছম় 

স্বর্গমর্ত্যপাতাল পরিবেষ্টন করিতে পারি- 
বার মতে। দীর্ঘ হওয়া চাই। ইহার উত্তর 

এই যে, কিছুই চাই না__কেবল চক্ষু-ছুটা 
উন্মীলন করা চাই। সবিতা দেব কি শত- 
কোটিযোজন দূর হইতে পৃথিবীকে অবলো- 
কন করিতেছেন না? শতকোটিযোজন 
দুরে থাকিয়াও পৃথিবীর হস্তধারণ করিয়া! 
রাশিচক্রে দৌড়াদৌড়ি করাইতেছেন না ? 

পিপীলিকার মস্তক এবং পদতলের 

মধ্যে যেরূপ অল্প ব্যবধান, তাহাতে পিপী- 

লিকা বলিলেও বলিতে পারে যে, হস্তীর 
পদাঙ্গলি হস্তীর ললাটশিখর হইতে কোঁটি- 
যোজন দূরে অবস্থিতি করে, স্ৃতরাং দুয়ের 
মধ্যে কোনোপ্রকার এক্যের বন্ধন স্থান 

পাইতে পারে না। তবে কিনা--পিপীলি- 
কার যুক্তি পিপীলিকাকেই শোভ। পায়-_ 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্তিতকে শোভা পায় না। 

কেন না, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নিকটে এ- 
কথ। গোপন থাকিতে পাঁরে ন। যে, হস্তীর 
মস্তক এবং পদের মধ্যে বিশাল ব্যবধান 

সতেও ছুয়ের মধ্যে এঁক্যের বন্ধন যথেষ্ট 
দু, আর পিপীলিকার মস্তক এবং উদরের 
মধ্যে অতীব অল্প ব্যরধান সত্তেও ছুষের 
মধ্যে বন্ধনের আট খুবই আঙ্গ!। 

যদ্দি এমন হয় যে, একান্নবরী পরিবারের 
মধ্য হইতে দশ ভাই দশ দিকে ছট্কিয়! 
পড়িলে ভ্রাতার্দিগের কাহারো তাহা বড়- 
একটা গায়ে লাগে না, তবে তাহাতে প্রমাণ 

হয় এই যে, ভ্রোতার্দিগের মধ্যে এঁক্যের 
রাঁধুনি ঝড়ড আল্।। কিন্তু যদি এমনহয় 

সার সতোর আলোচনা ৯১১ 

ঘে, দশ ভাইয়ের মধ্য হইতে এক ভাই 
পৃথক্ হইলে তাহার তো মর্্মবেদন। উপস্থিত 
হয়ই, তা ছাড়া অপর নয় ভাইয়ের প্রত্য- 
কেরই প্রাণে আঘাত লাগে, তবে তাহাতে 

প্রমাণ হয় এই যে, ভ্রাতাদদিগের মধ্যে 
এঁক্যের বাঁধুনি অত্যন্ত স্থদুট । অতএব 
এট। যখন সকলেরই দেখ। কথ' যে, পিপী- 
লিকার কিংব। বোল্তার শরীর মধ্যদেশে 

দ্বিখপ্ডিত হইলে তাহার পূর্ববার্ধ এবং পশ্চার্ধ 
উভয় খণ্ডই মিনিট-দশেক ধরিয়। জীবিত 

থাকে; পক্ষান্তরে, হস্তীর সেরূপ হইলে 

উভয় খণ্ডেরই যুগপৎ প্রাণবিয়োগ হয়; 

তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সার্ববা- 

আ্িক এক্যের বন্ধনের আট পিপীলিকাদেহে 
বড়ই আন্গ।, হস্তিদেহে রীতিমত দৃঢ় । তা! 
ছাঁড়া) বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে এটা 
একটা নির্ঘাত বেদবাক্য যে, পৃথিবী হইতে 
সূর্য্য শতকোটি-যোৌজন দূরে অবশ্থিতি করে, 
ইহ! সত্য হইলেও সুর্য্যের জীবনই পৃথিবীর 
জীবন, সূর্য্যের আলোকই পৃথিবীর আলোক, 
সুর্য্যের বলই পৃথিবীর বল। এইজন্য বলি- 
ঠেছি যে, সার্বাত্িক এঁক্যের নিকটে 
স্থানাস্থান নাই, কালাকাল নাই, পাত্রাপাত্র 

নাই, দূর-নিকট নাই, বড়-ছোটে নাই। 
কিন্ত কি হিসাবে নাই? সত্ত-হিসাবেই 
নাই। শক্তি-হিসাবে-_স্থানাস্থানও আছে, 

কালাকালও আছে, পাত্রাপাত্রও আছে; 
দূর-নিকটও আছে, বড়-ছোটোও আছে . 

ৰ তার সাক্ষী__সভা-হিসাবে (অর্থাৎ গুদ্ধকেবং 

| অস্তি-নীস্তি” বিবেচনায়) শরীরের সার্ববা 

স্মিক এঁক্য মন্তকের উচ্চ শিখরেও যেমন- 
পদের কনিষ্ঠ অঙ্গলিতেও তেমনি-__উভষ় 

স্থানেই সমান। কিন্তু শক্কিহিসাবে (অর্থাৎ 
শক্তির কর্তৃস্থানই বা কোথায় এবং কর্পা- 

“স্থানই বা কোথায়; কে চালক, কে চালিত; 

এইরূপ চাল্য-চালক-বিবেচনায়) শরীরের 



১১২ 

মধ্যে মন্তকই সার্বাক্মিক এঁক্যের প্রধান 
আসন। সর্ধশরীর ব্যাপিয়। সার্বাত্বিক 
এঁক্য একই এঁক্য--এ কথ! খুবই সত্য.) 
কিন্ত এ কথাও তেমনিই সত্য যে, মেই 
একই এঁক্য মন্তকের উচ্চমঞ্চে সারধিরূপে 
অধ্যাসীন রহিয়াছে এবং পদযুগে অশ্বযুগল- 
রূপে যোঞজ্জিত রহিয়াছে । ফলেও এই- 

রূপ দেখিতে পাওয়া! যায় যে, আপনাকে 

এক বলিয়! ভাবনা করিবার সময় আমরা 

মস্তিফমগ্ডলেই মনঃসমাধান করি- _পদযুগে 
মনঃসমাধান করি ন। 

মন্তিফমণ্ডল যেমন ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ডের সার্ববা- 

তিক এঁক্যের প্রধান আসন, দৃশ্যমান সূর্য্য 
তেমনি সৌর জগতের সার্বাত্মিক এঁক্যের 
প্রধান আসন; আদিনুর্ধ্য তেমনি বৃহৎ 

ব্রশ্মাণ্ডের সার্বাত্মিকএঁক্যের প্রধান আসন। 
এইজচ্য সৌরজগৎকে এক বলিয়া ভাবনা 
করিতে হইলে সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি প্রধানত 
লক্ষ্য সমাধান করা আবশ্যক হয় ১--বিজ্ঞা- 

নবি পণ্ডিতের! করেনও তাই। বিজ্ঞানবিৎ 
পরঙ্ডিতের বলেন যে স্বদূর পূরাকালে সমস্ত 

লদৌরজগৎ ব্যাপিক়! সূধ্য একাকী অবাস্থৃতি 
করিতেছিলেন ; কালক্রমে সূর্য হইতে 

গ্রহ্গণ এবং তাহাদের এক ভগিনী জামাদের 
এই পৃথিবী মাত! প্রসূত হইলেন । সূধ্য 

হইতে পৃথিব্যাদি প্রসৃত হুইয়াছে বলিয়। 

তশ্তববোধিনী পত্রিকা ১৬ ছর্জ, ২ ভাগ 

করেন, তাহ! বিধিমত “টীকা এবং ভাষ্যের 
দ্যোতন! ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা স্বকঠিন। 
তাহার মধ্যে প্রধান একটি রহস্যকথা এই 
যে, খনিগর্ভস্থিত অঙ্গারের ভিতরে সূর্ধ্যরশ্ি 
পুঞ্ীভূত রহিয়াছে ,--অঙ্গারকে যখনি 

প্রদ্থালিত করিয়া কাজে লাগানে! যায়, 
তখনি তাহার সেই বহু-পুরাতন কালের 

সঞ্চিত গুগুধন অগ্নিআকারে প্রকাশ্যে 
বাহির হুইয়! পড়ে । কিস্তু আমাদের. জি- 
জ্ঞানা এইখানেই থামিতেছে না; অধিকস্ত 
আমর! জানিতে চাই এই যে, সূর্য্যরশ্মি কি 
কেবল জঙ্গার়ের ভিতরেই সংগোপিত রহি- 
যুছে-_-আর কোথাও সংগোপিত নাই ? 

বিজ্ঞান বলেন এই যে, সকল বস্তরই 

অন্তঃপুরে তড়িতের প্রকৃতিপুরুষাত্মিক! 
ফুগলমৃত্তি € 1980৩ এবং ০5105 

519০0:015) একত্রে নিলীন রহিয়াছে 

অন্তঃপুর হইতে বহিঃক্ষেত্রে বাহির হইবার 
সময় জোড় ভাঙিয়! দৌঁছে ছুই দিকে মুখ, 

ফিরাইয়। দড়ায়। তাহার পরে কোনো- 
প্রকার সঙ্কীর্ণ ব্যধধানের ছুই পারে দীড়া- 
ইয়া দৌহার সহিত দেৌঁছার যখন চোখো- 
চোখি হয়, তখন হুতাশন প্রস্লিত হইয়া 

। উঠে, এবং দেই প্রস্বলিত হছতাশনে ঘুগল- 

তড়িৎ একীতৃত হুইয়! ঘায়। তার সাক্জী_ 
আকাশের বিহ্যুৎ। বিদ্যুতের ভুত্ভতাসনে নর- 

সূর্যের আর-এক নাম সবিতা কিনা ৷ তড়িৎ এবংনারী-তড়িৎ কেমন আঁগ্রহের সহিত 
প্রসবিত! | 

এ তো। গেল পুরাণে! কালের পুরাণে 

কথা। তা ছাড়া, বর্তমানে আমাদের 

চক্ষের সম্মুখে কি হুইতেছে-__সে কথাটিরও 
খবর রাখ! চাই ; কেন না, সেইটিই কাজের 
কথা। বর্তমানের সৌর-সমাচার বিজ্ঞানকে 

জিজ্ঞাম! করিলে বিজ্ঞান তাহার তান্িকী 
ভাঘায়--একপ্রকার ছেঁদে। কথাঘ--যে- 

সকল অদ্ভুত রহম্ককাহিনী বলিতে আরস্ত 

বিচ্ছেদের বীধ ভাতিয়া-ফেলিয়। একত্র সন্মি- 

লিত হয়, আর, তাহ! যখন হয়, তখন কেমন 
তেজের সহিত উভয়ের অস্তনিগৃঢ় অমি প্রদ্ব- 

লিত হুইয়। উঠে। ফলে, সকল বস্ততেই যুগল 
তড়িৎ একত্রে নিলীন রহিয়াছে বলাও যা, 

আর, সকল বস্ততে অগ্নি নিগুঢ় রহিয়াছে 
বলাও তা--একই কথা * এই যে অগ্নি, 

* শক্তির বহরূপিতা (18090000900, 06 :07069 

বিজ্ঞানের একটি দুপ্রতিষঠিত বিদ্ধান্ত। এক অগ্সি-. 
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ঘাহ। সকল বস্তরই অভ্যন্তরে নিগুঢ় রহি- 
মাছে, তাহা পদার্ঘটা আর-কিছু' না__ 
সুর্ধ্যেরই প্রভাবাংশ। অগ্নি একপ্রকার 
পৃথিবীস্থ সুর্য । তবেই হইতেছে যে, স্থদূর 
পুরাকালেও যেমন, এখনো তেমনি, সুর্যের 
প্রভাবাগ্নি সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়! জলে- 
শ্ছলে-অনলে-অনিলে সর্বত্র পুঙ্বানুপুজ্বরূপে 
অনু প্রবিষ্ট রহিয়াছে । আসন গুটানে। থাকি- 
লেও আসন, বিছানো থাকিলেও আসন ; 

তেমনি, সৌরজগৎ দূর্ধ্যে বিলীন থাকিলেও 
তাহ। সূর্য্যেরই প্রভাব, সূর্ধ্য হইতে ছট্কিয়া! 
বাহির হইলেও তাহা সূর্ধ্যেরই প্রভাব । 

ছট্কিয়া বাহির হওয়ার নামই প্রকটিত 

হওয়া ব! প্রকাশিত হওয়া বা আবিভূতি 

হওয়া ; আর, আবির্ভূতির প্রকরণ-পদ্ধতি 

হচ্চে দ্বন্দের প্রতিযোগ। জল ডাঙার 

প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়) ডাঁঙ! জলের 
প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়; বন-গিরি- 
নদী-সাগরের বিচিত্র বর্ণসকল পরস্পরের 

প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়। বর্ণ বৈচিত্র্য 
আলোকের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়; 

আলোকও তেমনি আবার বর্ণ বৈচিত্র্যের 

প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়। গোড়া"র 
প্রতিযোগ হচ্চে প্রকাশ এবং অপ্র- 

কাঁশের প্রতিযোগ, অথবা, আলোক 

এবং অন্ধকারের প্রতিযোগ, আর, তাহার 
আনুষঙ্গিক আর-ছুইটি অবান্তরশ্রেণীর 
.প্রতিযোগ হচ্চে--(১) আলোক এবং বণ- 

বৈচিত্র্যের প্রতিযোগ ; (২) অন্ধকীর এবং 

বর্ণ বৈচিত্র্যের প্রতিযোগ ; নিন্গে দেখ 2-- 

(১) প্রতিযোগ 
সিন কচি টিটি 

আলোক বর্ণ বৈচিত্র্য অন্ধকার 
খপ সপ 

(২) প্রতিযোগ (৩) প্রতিযঘোগ 
পপ শত ক 

“উত্তাপ, আলোক এবং তড়িৎ, তিনের একাধার | বস্ব-। 

পক্ষে তিনের মধ্যে প্রভেদ নাই। 

সার মতের আলোচনা ১১৩০ 

প্রতিযোগের মুখ্য প্রয়োজনীয়ত। গ্রকা- 
শেরই জন্য । কিন্ত প্রকাশের সঙ্গে আন- 

ন্দের যোগ থাকা চাই, ত। নহিলে প্রকাশের 

সমুচিত সার্থকতা হয় না। প্রতিযোগের 
পথ দিয়া যেমন প্রকাশ ফুটিয়৷ বাহির হয়, 
ংযোগের পথ দিয়া তেমনি আনন্দ ফুটিয়। 

বাহির হয়। শাস্ত্রের মতানুসারে প্রকাশও 

ঘেমন--আনন্দও তেমনি, ছুইই সন্তগুণের 

ধন্ম। সন্তগুণ বলিতে সত্তা, প্রকাশ এবং 

আনন্দ, তিনই একসঙ্গে বুঝায় । সন্তগুণ 

যে সন্ভাবঝচক, তাহ! তাহার গ্রায়ে লেখা 

রহিয়াছে । কবিত্ব এবং কবিত!। যেমন একই 

কথা, সত্ত্ব এবং সন্তাও তেমনি । তা ছাড়া, 

সত্ব্ডণের মুখ্য ধণ্ম দুইটি ; একটি হচ্চে 
প্রকাশ এবং আর-একটি হচ্চে আনন্দ । 
খাপছ।ড়। রকমের প্রকাশে আনন্দ হয় না. 

চৌকোষ রকমের প্রকাশেই আনন্দ হয়। 
অন্ধকার এবং আলোকের প্রতিযোগ মাত্রা- 
তীত হইলে একদিকে আলোকের প্রকাশ 

অতিশয় তীব্রভাব ধারণ করে, আর-এক 

দিকে অন্ধকারের প্রকাশ অতিশয় ভীষণ ভাব 

ধারণ করে। তাহাতে দর্শকের মন ব্যথিত 

হয়। প্রতিযোগ দর্শকের চক্ষে-অঙ্গুলি দিয়: 

দৃশ্য বস্তনকলের প্রভেদলক্ষণ দেখাইয়া ছ্ভা।য়, 
আর সেইসঙ্গে প্রত্যেকের বিশেষত্ব ফুটাইয়। 
তোলে । সংযোগ সকলের মধ্যে সন্ভাব, 

সামগ্রস্ত এবং শান্তি স্থাপন করিয়! প্রত্যে- 

কের অভাব সকলকে দিয়া এবং সকলের 
অভাব প্রত্যেককে দিয়। পুরণ কর ইন! লয়। 

আলোক, বণ বোঁচভ্র্য এব অন্ধকারের 

স্ব্যবস্থামতে! মংযোগ হইলে, বর্ণ বৈচিত্র 

মধ্য দিয়া অন্ধকার হইতে আলোকে এব 

জালোৌক হইতে অন্ধকাবে ওঠ-নাবাঁর প্ 

স্গ্ম এবং সুখাবহ হুইয় যায়, দার, দেই 
গতিকে তিনের (কিনা আলোক, বর্ণ নৈ | 
ঞবং অন্ধকারের) প্রকাশও সব্যাঙ্গটনত হয় 
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আর, প্রকাশের মধ্য দিয়া আনন্গও ফুটিয়। 
বাছির হইতে পথ পায়। আলোক এবং 
অন্ধকারের মধ্যে--প্রকাশ এবং অপ্রকাশের 

মধ্যে_-প্রতিযৌগের উপলব্ধি খুবই সহজ ; 
কিন্তু দুয়ের মধ্যে সংযোগের উপলব্ধি সাধন- 
সাপেক্ষ । আলোক এবং অন্ধকার, অথব৷ 

অব্যক্ত এবং ব্যক্ত, ছুইকে এক করিয়! 

দ্যাখ1-ও যা, আর, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় ছুইকে 
এক করিয়। দ্যাখ্যা-ও তা--একই কথ! । 
জ্ঞাতা এবং জ্ঞেম়কে এক দৃষ্টিতে দ্যাখ্য। 
প্রথম উদ্ভমেই সাধকেয় পক্ষে সম্ভাবনীয় 
নহে ; তাহার পুর্ব জ্ঞেয়জগঞকে একীভূত 

করিয়া দেখিতে শেখ! চাই । প্রথমে আত্মার 
জ্রেয়স্থানে (অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে) সার্ববা- 

ত্বিক একত্বের দর্শন পাওয়া চাই ; তাহা 

হইলেই বৃক্ষানলে বৃক্ষানল মিশিয়। যেমন 
দাবানল হুইয়া উঠে, তেমনি সম্মুখে বিরাজ- 
মান জ্ঞেয়স্থানের একত্ব এবং পশ্চাতে লুকা- 

যিত জ্ঞাতৃম্থানের একত্ব, এই ছুই একত্ব 
একত্রে মিলিয়া আত্মার সর্বাঙ্গীণ একত্ব 

দেদীপ্যমান হুইয়া উচিবে। তাই বলিতেছি 
যে, প্রথম উপক্রমে আত্মার একত্ব জ্ঞেয়স্থানে 
আ্বর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে দেখিতে হইবে ! 

রহৎ ব্রঙ্গাগুকে একীভূত করিয়া দেখিতে : 
! বিধন্মীকে জীবন্ত আহুতি দিয়া অগ্নির 
দ্বালাময়ী ক্ষুধা শাস্তি করিত। ইসরাএল 
| ধর্ম ও খ্রীন্রিয়ান ধর্ম আরবে নিতান্ত অপরি- 

হইবে। বৃহ ব্রহ্মাগুকে একীভূত করিয়া 
দেখিতে হইলে বৃহৎ ভ্রন্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানে 

বা সমস্তিস্থানে বা হিরপ্নয় কোষে লক্ষ্য 
নিবি করা আবশ্যক। শেষের এই 
কথাগুলি অতীব সংক্ষেপে বলিলাম ; বারা- 
স্তরে তাহা সবিস্তরে পর্য্যালোচনা করা 
মাইবে। 

মহম্মদ । 
মহন্মদের আবির্্মাব সয়ে আরব-দেশ, 

বিভিন্ন দল বিজিন্ন স্বাধীন সম্প্রদায়ের 

তত্ববৌধিনী পত্রিকা ১৩ কলা, ২ ভাগ 

মিবাসভূমি ছিল। কৃষিকার্ধ্য ও ব্যবস! 
অনেকের উপজীব্য হইলেও এবং নগর 
গ্রামে অনেকের নিবাস নিকেতন থাকি- 
'লেও, আরবীয় বহছুসংখ্যক লোক বেদি- 

মার ন্যায় স্ত্রীপুত্র ও গো মেধাদি 
লইয়া চারিঙ্দিকে ঘুরিঘ্া বেড়াইত। এ 
সমস্ত পর্যটনশীল জাতির মধ্যে বিবাদ- 

কলহজনিত রক্তপাতের অবধি ছিল না। 
ধন্ুুবিদ্যা ও অস্ত্রচালনে তাহারা সিদ্ধহস্ত 
ছিল। কখন বা তাহারা বিদেশগামী 
বণিকগণকে পথপ্রদর্শক ও উষ্ট দিয়! 

সাহাধ্য করিত, কখন বা লুণ্ঠন ব্যাপারে 
প্রবন্ধ হইয়া অপরের সর্ধনাশ করিত। 
কঠোরতাময় হইলেও তাহাদের অস্তর 
একবারে কোমলত। বিবর্জিত ছিল না। 

নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান অতিথি-সকার 

আশ্রয়গ্রার্থী ঘোর শক্রকেও বিশ্বস্ত চিত্তে 
তাবুর একপার্থখে শ্ানদানে তাহারা কখন 

সঙ্কুচিত হইত না! । 
৬৮ তৎকালে পৌর্তলিক-ধর্ম আরবে রাজত্ব 
করিত। কেহ ব৷ আকাঁশস্থ গ্রহ উপগ্রহকে 
কেহ বা গঠিত মূর্তিতে উহাগের পূজ। করিয়! 
শিশু কন্যাকে তৎসমীপে বলিদান দিত, 
কেহ বা! সুধ্য এবং অগ্নির উপাসন! করিয়! ও 

জ্ঞাত ছিল না। জ্বলন্ত মরুভূমি মধ্যে 
থাকায় যেমন আরবের. বিভিষ্ন প্রদেশ 

বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তেমনি জন্প্রদায়- 
গত বিবাদ-বিসম্বাদ এবং ধর্ম ও শাসনগত 
এীক্যের অসন্ভাব আরব্যগণকে স্বতন্ত্র করিয়া 

ফেলিয়াছিল ; তাহাদের সকল শক়্িষামর্থয 
পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধব্যাপারে পর্য্যবসিতত 

হইত) কখন তাহাদিগকে দ্িভি্দেশ 
অধিকার করিতে অবসর দেয় মাই । 



এরিক ১৮২৩ 

কিন্ত ঈশ্বরের বিধান অন্যরূপ। ঠিক 
এই বিচ্ছেদ ও কলছের সময়ে অলামান্য 
ধীশক্তিসম্পন্ন মহম্মদ আবিভূতি হুইলেন। 
চারি-দিকে অনৈক্য অপামঞ্জন্, তাহার মধ্যে 
এঁক্যের বীজ রোপণ করিবার আবশ্যক 

হইয়াছিল; ফলতঃ মহম্র্দের আগমনে আর- 

বীয়গণের মধ্যে জলস্ত প্রাণের সঞ্চার হইল; 
তাহার একত্বে মিলিয়া অচিয়ে বিদেশীয় 
রাজগণের রাজমুকুট হুরণ করিতে সাহসী 
ও সমর্থ হুইয়াছিল। 

মহম্মদ তেজন্বী ও সন্ত্রাস্ত বংশে জদ্ম- 
গ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম আব্- 

ঙ্াল্লা, মাতা আমিনা । আবদাল্লা রূপে ও 

গুণে অতুলনীয় ছিলেন। কথিত আছে 
মহম্মদের জন্মরাত্রিতে সহত্রবর্ষব্যাপী সর্বব- 

সেব্য জোরোষ্টার অগ্নি অকস্মাৎ নির্ববা- 
পিত এবং দেবপ্রতিমাসকল সিংহাসনচ্যুত 
হইয়াছিল। মহম্মদ ভুইমান মাত্র বয়সে 
পিতৃহীন হইলেন । শোঁকে মাতার স্তন্য দুগ্ধ 

বিশু্ষ হইল। হালেমীর স্তন্ত পানে 
তাহারই গৃহে মহম্মদ বদ্ধিত হইতে লাগি- 

লেন। যখন মহম্মদের বম্স তিন বৎসর, 

কথিত আছে ছুইটি দেবদূত স্বর্গ হইতে 
অবতীর্ণ হয়েন; তীহাদের মধ্যে অন্যতম 

গেত্রিযাল মহুম্মদের বক্ষ বিদারণপূর্ববক হুদয় 

নিফাশিত করিয়া আদম হইতে উত্ভতত 

ংশপরম্পরাগত পাপরাশি বিধেত করিয়। 

বিশ্বাস জ্ঞান ও আলোকে পূর্ণ করিয়। তাহা! 
আবার মহম্মদে নিহিত কর্িয়াদেন। হালেম। 

ভীত হুইল এবং নিজের অনিষ্টাশঙ্কায় 
মহুম্মপকে তাহার মাতার নিকট ফিরাইয়! 
দিল। মহম্মদ মাতার নিকট ছয় বৎসর 
বয়স* পর্ধ্যস্ত রহিলেন; ক্রমে তাহার 
মাতারও স্বত্যু ঘটিল। অলছায় মহন্মদ 
পিতামছের নিকট নীত হইলেন ; কিন্ত 
দুইবৎসর পরে এ রৃদ্ধেরও লোকান্তর 

মহম্মদ 

ঘ্বটিল। জ্যেষ্ঠ তাত আবুতালেব মহম্মদকে 

১৬৫ 

পুত্র নির্বিশেষে পালন করিতে ল্াগিলেন। 

বৃদ্ধের মৃত্যুতে কারা রক্ষার ভার আবু- 
তালেবের উপর পড়িল। বালক মহম্মদ 

সেখানে থাকিয়া কাবার বিধি ব্যবস্থ। 

দেখিতে লাগিলেন । 

অনেকের মতে মুল্যবান কাব প্রস্তর 
আদিম মনুষ্য আদমের সহিত স্বর্গ হইতে 
ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়াছিল। অন্যের মতে 
কাব। আদমের রক্ষী দেবদূত, স্বর্ম হইতে 

আদমের সহিত বিতাড়িত হইয়া এক্ষণে 
মায় প্রস্তরীভূত হুইয়! রহিয়াছে । উহার 
বর্ণ পুর্বে শুভ্র ছিল, তীর্ঘযাত্রী পাপা 
মনুষ্যের চুম্বনে অধুন! কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করি- 
যাছে; পুনরুখানের সময় উহা আবার 
পূর্ববাকৃতি ধারণ করিয়। নিষ্ঠাবান তীর্থ- 
গামীর হ্থুকৃতির সাক্ষ্য দান করিবে। এই 
কাবা ও তঙ্নিকটম্থ জেমজেম কৃপ দ্সতি- 

প্রাচীন সময় হইতে পুণ্যদর্শন মহাতীর্ঘ- 

রূপে পরিগণিত হুইয়। আসিতেছে । উহ্না- 
দের রক্ষাভার এ সময়ে মহম্মদবংশে 

ন্যস্ত থাকে । 

মহম্মদের পুর্ব হইতে আরবীয়গণ উপ- 
বাস ও প্রার্থনা নিরত ছিলেন। তৎসময়ে 
কাবার অতিমুখীন হইয়া! ভ্রিকাল উপাসনার 

বিধি ছিল। মহম্মদ বাল্যে লেখা পড় না 

শিঁ-.লও বিশেষ বুদ্ধিমান ও চিস্তাশীল 
চিন । প্রতিবসর কাবাদর্শনার্থী ও 

শান্তভাবে মিলিত অসংখ্য তীর্থযাত্রীর মে 
জন ঠ। হইত, তাহ'দের মুখে বিভিন্ন স্থানের 

জ্ঞা, ও ধর্মের আভাস লাভে এবং তাছা- 

দে ওৎসুক্য ও এঁকাস্তিকতা দর্শনে 
মহুশাদর ধর্দ-জীবন জমে বিকাশ পাইতে- 
চা 

, মহম্মদ যার ঘৎমরে পড়িলেন, কিন্তু 
বুদ্ধি প্রাখ্ধ্য তাহার বয়সকে অতিক্রম 



১৯১ 

করিয়াছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ তাত যে কেবল 

কাবারক্ষক ছিলেন তাহা! নহে, তাহার 

বিস্তৃত ব্যবসা ছিল। তিনি পুরুষান্ু- 
ক্রমে সিরিয়া ও জিমেন দেশে বাণিজ্য দ্রব্য 

পাঠাইতেন। বিদেশাগত পণ্যসম্ভার ও 

লোকের সমাগম মকা নগরের রাজপথ 

গুলিকে প্রায়ই কোলাহলময় করিয়া 
তুলিত। এই সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠ তাত ব্যরস। 
ব্যপদেশে পণ্য ও যানবাহন লইয়। সিরিয় 

যাইতে উদ্যত হুইলেন। 
বিদেশ-দর্শনের ইচ্ছা মহম্মদে বলবতী 

হইয়াছিল। তিনি খুল্লতাতকে বলিলেন, 

আমাকে কাহার নিকট ফেলিয়া! যাইবেন, 
আমি আপনার সহযাত্রী হইব; ন্নেহ- 
প্রবগ আবু তালেব মহম্মদের গ্রার্থন। অগ্রাহ্য 

করিতে পাঁরিলেন না। 

মহম্মদ নানা ঘটনার স্থানও নানা জন-. 
পদের মধ্য দিয়! পণ্যবাহীগণের সহিত 

যাইতে লাগিলেন । ভ্রমে সিরিয়ার সান্নিধ্যে 

আপিয়। উপস্থিত | জর্ডন নদীর অপর পার- 

স্থিত লিভাইটস্দিগের নগরে বাণিজ্যের 
বেশ প্রসার ছিল। এই স্থানে নেষ্টোরিয়ান 

খী্টিয়ানগণের বসতি ছিল। আবৃতালেব 
মহুম্মদের সহিত উপস্থিত হইলে উক্ত নে- 

তত্তববোধিনী পত্রিকা 

জ্ভতা লাভ করিতে লাগিলেন। 
পুর্ব হইতে 

১৬ ধর, ২ সভা 

অনুমান করিত। অনেকে বলেন খী 

উদ্দাপীও এঁ কারণে বালক মহম্মদে অনুরত্ত 
হইয়াছিলেন। 

মহম্মদ বিদেশ-দর্শনে বিভিন্ন লোকের 

সহিত আলাপজাত বিচিত্র ভাব লইয়। 

মকায় ফিরিয়া আমিলেন। তিনি তাহার 

জ্যেষ্ঠ তাতের সহিত এইরূপ নান বাণিজ্য 
ব্যাপারে নান! স্থান পরিভ্রমণ করিয়৷ অভি- 

ষোড়শ 

বৎসর বয়সে দেখি তিনি পিতৃব্য জো- 

বিয়ারের সহিত বাণিজ্যব্যপদেশে জেমিন 

যাইতেছেন কখন ব! অস্ত্রধারী হইয়া আর- 
. বীয় সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে খুল্লতাতের 

সহিত যাক করিতেছেন। বয়োরৃদ্ধির 

মহত অপরাপর ব্যবসায়ীগণের পণ্য সম্তভ।র 

_লইয়। তিনি স্বাধীনভাবে সিরিয়। জিমেন 

না। 
ফ্টোরিয়ান মঙ্ক (উদাসীন) গণ তাহাদিগকে | 

সাদরে আমন্ত্রণ করিলেন। বাহির 
( সার্জিয়াস) নামক জনৈক খীগ্তীয় উদাসী 
কথোপকথনে মহম্মদের অত্যাশ্চধ্য বুদ্ধি ও 

ধর্মসন্বন্দে জ্ঞানলিগ্না দেখিয়া! বিন্মিত 

হয়েন। উভয়ের মধ্যে ধর্শাযন্ন্ধে গ্রারই 

আলাপ হইত। প্রতিমাপূজার প্রতি বিরাগ 
এমন কি জ্ুশচিন্কের প্রতি বিদ্বেষ এইলনপে 

মহম্মদে ক্রমে দৃঢ় হইতে লাগ্রিল। মহচ্ম- 
দের ক্বন্ধে একটি নাতির্হৎ কৃষ্ণবর্ণ দাগ: 

:(জড়ল) ছিল। মহম্মদ যে ঈশ্বরের চিত্রিত ২৪ 
| প্রেরিত ধর্মবীর, এ কৃষ্চরেখ! দেখিয়। লোকে 

প্রসূতি দুর্দেশে যাইতে লাগিলেন ; মনুষ্য- 
চরিত্র-জ্ঞান এই উপায়ে তাহাতে স্কটতর 

হইতে লাগিল। মকার সান্নিধ্যে মধ্যে 

মধ্যে মেলা বদিত, তথায় কবিতা সম্বন্ধে 

গ্রতিদ্বন্দিত| অর্থাৎ কবির লড়াই প্রায় ঘটিত ; 

বিজয়ী কবিকে পুরস্কারও দেওয়া! হইত । 
মহম্মদ এই সকল অবসর ত্যাগ করিতেন 

সর্ববোত্কৃষট কবিতাগুলি কখন 
কাবাতে কখন বা কোন ধনীর গৃহে স্থান 
পাইত। 

এই সমযষে খাদিজা (কাদিজ। ) নানী 
| রং ও রঃ 
এক ধনবতী মকায় বাস করিতেন। তাহার 

| 

1 

'ঙ্গান করিতেছিলেন। 

। পুর্ব ছুই স্বামী একে একে ম্বৃত হয়েন। 
। বিস্তৃত ব্যব্। স্বামীর মৃত্যুতে বিপন্ন দেখিয়। 
খাদিজ! একজন বিশ্বাসী € 'এচিপ্ধ লোকের 

*জমদের সুনাম 
শুনিয়। তাহাকে ভাকাই 21 মহন্মদের 
বয়স এক্ষণে পঁচিশ বহুমর: স্বাজাবিক সৌন্দর্য 
যৌবনোদগমে বানা গা উতর 'ছুইয়া উঠি- 

যাছিল। খাদিজা ভাহার- জপে.ও বিনয়ে 
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বিষুদ্ধ হইলেন এবং সিরিয়ায় পণ্যজ্বা লইয়। 
মাইবার জন্য তাহাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক 
দিতে লম্মত হইলেন। মহম্মদ তাহার 
জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি লইয়। সিরিয়।য় 
চলিলেন। খাদিজ! মহম্মদের কার্য্য নৈপুণ্যে 
বিশেষ প্রীত হইয়। তৎপরে তাহাকে আর- 
বের দক্ষিণ দেশসমূহে পাঠাইলেন। সেখান 

। কখন কখন লমস্ত দিবপরাত্তিব্যাপী উপা- হুইতেও মহম্মদ কার্ব্যসিদ্ধি করিয়। আলপি- 
লেন। 

খাদিজার বয়স এই সময়ে ৪০ বঙসরে 
উপনীত হুইয়াছিল। তিনি নিজেও বিশেষ 

বুদ্ধিমতী ছিলেন । মহদ্মদের উপর তাহার 
গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; ফলে মহম্মদে 

নানা দৈব সৌভাগ্যের নুচনা দেখিয়। 
তাহাকে বিবাহসূত্রে গ্রথিত করিলেন। মহু- 
মদ বিবাহসূত্রে যেমন ধনীশ্রেষ্ঠ হইয়। 
পড়িলেন, তেমনি সততা৷ বুদ্ধিমত্তা ও কার্ধ্য- 
নিপুণতা গুণে জনসাধারণের বিশ্বাস ও 

গীতিভাজন হুইয়াছিলেন। 
মহম্মদ আর এক্ষণে বালক নহেন। 

খাদিঙ্গার গর্ভে তাহার সন্তান সম্ততি হইল । 

তিনি ব্যবসাব্যপদেশে তখনও দেশবিদেশে 

যাইতেছেন। জীবিকার জন্য আর লালা- 
যিত নহেন, প্রতৃত ধনসম্পত্তির তিনি শ্বামী। 
গিুদী ও খঁণ্টিয়ানদিগের সহিত আলাপে 
তাহার ধন্মভাব বিকাশোন্বুখ । খাদিজার 

নিকট ভ্রাতা ওরাকা। পূর্বে ফিুদী এক্ষণে 

খটধর্ম লইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট 
মহম্মদ ধন্মের নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে 

লাগিলেন। ম্হম্মদের স্মরণশক্তিও অত্যা- 
ষ্চর্য্য ছিল । 

এঁ সময়ে মক্কার মন্দির অনংখ্য প্রতি- 

মায় পূর্ণ হুইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি 
রগসরের ৩৬০ দিনে বিভিন্ন ৩৬০ দেবদেবীর 

পুঞ্জাহইত। এপমস্ত দেবত! বিভিন্ন দেশ 

মহম্মদ ১১৭ 

মহম্মদ তদ্দর্শনে মনে মনে জ্রমিকই বিরক্ত 
হইয়া উচিতেছিলেন। বলিতে কি ঈশ্বরের 
এই বহুত্ব দেখিয়া একত্বের ভাব তাহার 
অন্তরে জাগিতেছিল। 

কথিত আছে মহম্মদ অবসর পাইলেই 
জনকোলাহুল হইতে বিদায় লইয়। মক্কার 

উত্তর হার! পর্বতের নির্জন স্থানে যাইতেন। 

সন! ও চিন্ত।য় নিমগ্র থাকিতেন। তাহার 

বাহজ্ঞান বিলুপ্ত হইত, তিনি যেন স্বপ্ন 
দেখিতেন। খাদি! লুকায়িত ভাবে 
তথায় যাইয়! স্বামীর এই সমস্ত অলৌকিক 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়! ফিরিয়! আমিতেন। 

পরে মহুম্মদকে জিজ্ঞাসা! করিলে তাহার 

সছুন্তর পাইতেন না। 
মহম্মদ ক্রমে চল্লিশ বৎসরে উপনীত 

হইলেন। রমজান মাম আসিল । অনশন- 
ব্রতাবলম্বী মহম্মদ প্রার্থনা ও ধ্যানে নিমগ্ন । 
সেই রজনী আসিয়া উপস্থিত, যে নিশায 
কোরাণের মতে দেবদুতেরা মত্ত্যে অবতরণ 
করেন। বন্ত্রাচ্ছাদিত ধ্যাননিমগ্ন মহম্মদ 

পড়িয। রহিষ়্াছেন। জ্বলন্ত তীব্র আলোক 

চক্ষে আপিয়। পড়িল। মহম্মদের সংচ্ত! 

বিলুপ্ত হইল। ক্রমে সংজ্ঞার ঈষৎ উন্মেষ, 

দেখিলেন দেবদূত মনুষ্যমৃত্তিতে অদূরে 
উপস্থিত। এ দেবদূত সম্মুখে অক্ষরখচিত 
কৌষেয় বস্ত্র অনাবৃত করিয়া বলিলেন 
“পাঠ কর”। মহম্মদ বলিলেন পড়িতে 
জানি না। দেবদূত পুনরায় বলিলেন বিশ্ব- 
অন্টা ঈশ্বরের নামে “পড়”, ধিনি রক্ত- 

বিন্দু হইতে মনুষ্য রচনা করিতেছেন। 
ভূম। ঈশ্বরের নামে পড়, যিনি মনুষ্যকে 

লিখিতে শিক্ষা! দেন, যিনি মনুষ্যের আত্মা 

জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করেন। মহুম্মদের জ্ঞানচক্ষু 
॥ সেই দৈব আলোকে খুলিয়। গেল এবং সেই 

ও বিভিন্ন জাঁতি হইতে সংগৃহীত হুইয়াছিল। কৌধষেয় বস্ত্র খচিত বর্ণ পাঠ করিতে পারি- 
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লেন; দেখিলেন তাহ। ঈশ্বরের আদেশ 
যান! কোরাণে পরে নিবদ্ধ হইল। মহম্মদ, 
কাপিতে কাপিতে খাদিজার নিকট ফিরি- 
লেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমু, বুঝিতে পারি- 
তেছেন ন1, যাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহ! 
সত্য না ভ্রান্তি । খাদিজ। সমস্তই শুনিলেন। 
খাদিজা ন্নেহ ও €প্রমে উচ্ছ,সিত হুইয়। এবং 
মহম্মদ্ধে পূর্বব সুচনা সমন্তই স্মরণ করিয়। 
বলিয়। উঠিলেন তুমি প্রকৃতই ধর্্মবীর ও 
ভবিষ্যদ্বক্ত1। ঈশ্বর কখনই তোমাকে লজ্জিত 
হইতে দিবেন না । ওরাকাও সেই কথায় 
সম্পূর্ণ সায় দিলেন। 

ক্রমশঃ । 
গত মাসে প্রকাশিত প্মহম্মদ ও কোকাণ” নামক 

প্রবন্ধের বিরুদ্ধে সেখ জমিরদ্দীন সাহেবের প্রেরিত 
সমালোচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে । তিনি বলেন 
মে মহদ্মদের স্ত্রীনংখ্য! চতুর্দশ, ত্দপেক্ষা অধিক ছিল 
না। ত্ধিকসংখ্যক ধর্মবীরের জন্মদান কাভার অভি- 
প্রেত ছিল না। শ্ত্রীমিসনরী কর! তাহার অভিপ্রায 
ছিল। মহ্শ্মদ্বিবৃত কোরাণে সামান্ত পরিবর্তন কখনও 
ঘটেনাই। আসল কোরাণ মহপ্মদের কঠস্থ থাকিত, 
এবং তাহাই তিনি অপরকে শিক্ষা দিতেন। আক্েসাকে 
ভিন্ন অণ্ধক ভালবাঁসিতেন না। পরিশেষে ইহাও 
বঙল্গিযাছেন যে ব্রাঙ্গ-ত্রাতার। মহম্মদের উপর তক্তিমান 
নছেন। তহৃতরে বলিতে চাই যে হজরত মহম্মপ্দের উপর 
আমার বিশেষ শ্রদ্ধা বা থাকিলে তাহার জীবনী 
সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতাম না। আঘা- 
দের প্রবন্ধের ভিতরে মহম্মদ সম্বন্ধে একটি বিরুদ্ধ বাকা 
দেখাইতে সমালোচক সাহছম করেন নাই । মহ্ম্মদের 
জীবন সম্বন্ধে আমর! যাহ! লিখিয়াছি, সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য 
ক₹ংরাজি গ্রন্থ তাহার অবলম্বন । সমালোচক যদি পাঠ 
কারর! না থাকেন তবে তাহাকে সেল সাহেব কৃত 
কোরাণের ভূমিকা এবং ওয়াসিংটন আরর্ভিং সাহেবের 
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হইন্তে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহা! 
হইতেই সমালোচক বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের 
প্রবন্ধের কোন কথ! ভিত্বিহীন বা! অমূলক নহে। 

 লেখক। 

আশ্রয়। 
জননী তোমার সেই পুপ্যপথ খানি 

 কোথ যে তুমিই জান ! লহ লহ টানি 
তোমার কল্যাণ মাঝে উদার হন্দর, 
বিপথ-প্রশ্থিতে এই ! নিত্য নিরস্তর . 
ছূর্ভর সন্দেহভারে জর্জরিত হায় 

দিদ্বিদিক নাহি জানে জন্ম অন্ধতায় 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 

_ স্বার্থচেফী। ছুর্বলের | তুমি যদি তারে 

১৬ ডা? ২ জব, 

তুলায়ে মঙ্গলপথে বারে বারে বারে 
মুহুর্তে মুহূর্তে ওগো! নিত্য নিশিদিন 

. নাহি লয়ে যাও টানি, অনতি প্রতীণ 
পথকোথ। পাধে হায়? কেহনমাহিঘযার 
ঘল নাই বুদ্ধি নাই নাহি আপনার | 

কিছুই নির্ভরযোগ্য, জাগ্রত-ছুর্গতি 
ধে শুধু, তান্ধিবে তারে তুমি বিশ্বপতি ? 

ন্ষমা | 

দুর্ববন দুশ্চেষ্টা যত, ক্ষণ অবযাদ 
যত আশ্র্ন, যত তৃষা, মোহান্ধ প্রমাদ, 
যতলে!ভ, গ্লানি যত, তার পরে, নাথ, 
তারপরে ক্ষমা-ন্সিগ্ধ কৃপাদৃষ্টি পাত : 
কর দান হে করুণ! ভাল যাহা কিছু" 
মনে করি, ষনে হয়, ভয়ে ক্ষোত্বে নীচু 
করি এ উদ্ধত শির, হে জআআশ্রয়, মাগি 
তাঁর তরে ক্ষমা! তব) নিত্য রহি জাগি 
সে.মহা দানের হায় চাহি পথ পানে-_ 
তারি ভৃষ্ণ। অপেক্ষায় _-অনিদ্র নয়নে 
আতুর সুদীর্ঘ ভিক্ষা রহুক বাঁসয়! 
আবদ্ধ অগ্জলিপুট ! অতি-শুন্য হিয়। 
ধূলি লিণ্ড অতি-লাজে পদান্তে লুণ্ঠিত ; 
অভগ্-কণিক! দেহ ন্নেহ অকুষ্ঠিত ! 

বীচি 

পণ্যাই। 
বিগত ৭ আশ্বিন তারিখে পুণ্যক্লোক 

পরম পুজ্যপাদ শ্রীমন্মহধিদেবের কটক 
জেলার অন্তর্গত তালুক পাণুয়ার শুভপুণ্যাহ 
উপলক্ষে তত্রত্য কাছারী- ব্রক্ষো- 
পাসন! হুইয়াছিল। ব্রঙ্গোপাসনার পর যে 
ও উপদেশ পঠিত হইয়াছিল তাহ! নিন্ধে 
প্রদত্ত হইল। 

আজ আমাদের কি সৌভাগ্য ! সন্বৎ- 
মর পরে সেই র্ধবসিদ্ধিদাতা মজলময় 
পিতাকে ভক্তির সহিত পুজা! করিবার জন্য 
আজ আমর! এ প্রদেশের নববর্ষের প্রথম 
দ্বিনে, শুভ পুণগ্যাহের উত্লব দ্িবমে, কলে 
ঞখানে সমবেত হুইয়াছি। একার নিয়ে 
সুর্ধ্য প্রতাপাধিত হুইয্বা সমুদয় ভুবনে তেজ 
রিতরণ করিতেছে ? ধাহার নিয়মে সধাকর 



 কান্ধুক ১২২৬ 

চন্দ্র উদয় হুইয়৷ নির্মল স্তুধা বর্ণ করি- 
তেছে ; ফষাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গম সমূ- 
দয় বস্ত কষ্ট হইয়াছে; এবং ধাহাকে 
আশ্রয় করিষ়। তাহারা সকলে স্থিতি 
করিতেছে ; যিনি পিতার ম্যায় আমাদিগকে 
সতত রক্ষ। করিতেছেন; যিনি বন্ধুর ন্যায় 
আমাদিগকে নিয়ত শ্থপথে পরিচালিত 
করিতেছেন ; যিনি সদ সর্বদা আমাদিগের 
নিকট অভয়-মঙ্গল-মৃত্তি প্রকাশ করিয়। 
আমাদিগকে অভয়দান করিতেছেন ; যিনি 
নিয়ত আমাদিগের শারীরিক স্থখ বিধান 
করিতেছেন ও আত্মাকে পোষণ করিতে- 
ছেন; ধিনি আমাদিগকে পাঁপ তাপ হইতে 
উদ্ধার করিয়া অস্বতনিকেতনে লইয়া যাঁই- 
তেছেন ; যিনি হখে দুঃখে, সম্পদে, বিপদে 
সৌভাগ্য ছুর্ভাগো সর্বদা আমাদের হৃদয়ে 
'আবিভভূতি থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করি- 
তেছেন ; ধিনি আমার্দের ইহকাল ও পর- 
কালের নিয়ন্ত। ; আইস আজ আমরা এই 
নববর্ষের প্রারস্তে তাহার পবিত্র চরণে 
প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি ; তাহার চরণে 
প্রথিপাত করি। হে পরমাজন্! তুমি 
আমাদের হুদয্ের প্রথম প্রীতি-পুষ্প গ্রহণ 
করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর, আমাদের 
সকলের উপর তুমি এই .আশীর্ববাদ বর্ষণ 
কর, যেন আমর। বর্তমান বসর মকল 
প্রকার বাধা বিত্ব অতিক্রম করিয়! ক্রমশঃ 
কর্মাপথে অগ্রধর হইতে পারি । হে প্রভে! ! 
্রমবেত প্রজামগ্ডলীর উপর তোমার শুভ 
আশীর্বাদ অবতীর্ণ হউক, পৃথিবী শস্যশা- 
লিনী হুইক, দীন হীন প্রজাগণের অন্নকষ্ট 

দুর হউক, অদ্যকার উৎসব সার্থক হউক, 
জগতে তোমার নাম ধন্য হউক । 

এই বিশাল সম্পন্থির যিনি অধিপতি, 
ধাঁছার শুভ পুগ্যাহৌৎসব উপলক্ষে ব্রন্ষো'- 
পান! করিবার জন্য আমরা সকলে এখানে 
সম্মিলিত হুইয়াছি; তিনি একজন সাধু 
মহাপুরুঘ। তিনি পৈতৃক অতুল এশবরেযের 
মধ্যে প্রতিপালিত হুইয়াও, সত্যের সন্ধানে 
ছুবা হম্মদে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, বন, 
উপবন, পর্বত, প্রান্তর প্রভৃতি স্থান পরি- 
দ্রমণ করতঃ সংযত ভুইয়া ক্রক্ষচর্য্য ধারণ 
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করিয়াছিলেন। তাহার একাগ্রতা, অচল 
ধর্মনিষ্ঠা, ব্রহ্মযোগ ও তপশ্চর্যযার ফলে তিনি 
মর্ত্যসমে থাকিয়। ঈশ্বরলাভ করিযান্েন। 
“সর্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের আহ্বান গুনিয়। 
পরম পুজ্যপাদ শ্রীমম্মহর্যিদেব যখন জন- 
সাধারণের সম্মুখে ব্রান্ষধর্্ম লইয়া উপস্থিত 
হন, তখন তাহার অন্তরে ব্রহ্মদাধনের প্রকৃষ্ট 
উপায় যাহ! ঈশ্বর গ্রসাদে উদ্ভাসিত হইয়া 
ছিল, তাহ! তিনি ব্রাঙ্গধন্মের ব্যাখ্যান 
স্বরূপ জ্বলন্ত ভাষায় সকলের সমক্ষে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । এক্ষণে সেই ব্যাখ্যান 
পাঠ করিয়া শত শত লোকের জ্ঞানচক্ষু 
প্রন্ষটিত হইতেছে। তিনি যেমন একদিকে 
সাধু মহাপুরুষ, অন্য দিকে তিনি আশ্রিত- 
বসল ও প্রজাপালক। তাহার আশ্রয়ে 
থ:কিয়!বিস্তর লোক প্রতিপালিত হইতেছে। 
তাহার অধীনে থাকিয়া প্রজাকুল অতুল সখ 
মচ্ছন্দ ভোগ করিতেছে । গত বগসর 
আমাদের ভক্তিভাজন ধর্মপিতা এবং আ- 
শ্রিতবংনল ও প্রজাপালক মহর্ষিদেবের 
সংকট রোগ উপস্থিত হুইফাছিল, কিন্ত 
সেই সর্বমক্গলালয় পরমেশ্বরের অপার 
করুণ ও নিজের অতুল পুণ্যবলে তিনি 
আসন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষ। পাইয়াছেন। 
এজন্য হে দয়াময় প্রভো! আজ আমরা 
উাহারই কাছারীতে বসিয়া) তোমাকে 
কোটিকণ্টে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। 
তুমি তীহার ও তীহার পরিবারবর্গের 
দীর্ঘয়ু গুদান কর, ইহাই আমাদের আস্ত- 
রিক কামনা । 

হে সমবেত .প্রজাবর্গ! ধর্শ্ের তুল্য 
বন্ধু আর আমাদের কেহই নাঁই। ধর্মই 
ধার্টিকের ৰল, ধর্মুই পুরুষদিগের পৌরুষ, 
ধর্মই নারীগণের অলঙ্কার, ধর্মই স্রখ লাভের 
উপায়, ধর্মই আত্মপ্রলীদের আকর। 
ধর্ম ব্যতীত এই ছুস্তর" সংলার-অন্ধকার 
হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপাঘ নাই। অতএব 
তোমরা অর্ববপ্রযত্থে ধর্্ানুষ্ঠান কর 

[নে যদি আপাততঃ কোন প্রকার 
কষ উপস্থিত হয়, তথাপি ভীত হইয়া তাহ! 
হইতে পরাঘুখ হুইও না। দ্বিগুণ অনু- 
রাগের সহিত শ্রদ্ধাতক্তি সহকারে সেই 
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মঙ্গলময় পিতার শরণাগত হইয়া! পবিত্র 
হৃদয়ে ধর্্মপালন কর, তাহ! হইলে ইহকালে 
তোমাদের সকল প্রকার কল্যাণ হুইবে, 
তোমাদের সমস্ত জ্বাল যন্ত্রণা, পাপতাপ 

দূরীভূত হইবে, তোমাদ্দের হৃদয় পবিত্র 
হইবে, জীবন মধুময় হইবে, আত্মা উন্নত 
হইবে। ধন্শীচরণ করিলে তোমাদের শরীর 
পুষ্ট হইবে, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইবে, 
হৃদয়ে দেবভাব আসিয়া উপস্থিত হুইবে, 
এবং পরকালে তোমাদের সৎগতি হইবে । 
তোমরা যদি ধন্মকে সহায় কর, এবং ঈশ্ব- 
রের প্রতি নির্ভর কর, তাহা! হুইলে তোমা- 
দের পরমগতি লাভ হইবে । 

হে পরমাত্মন্! আমরা এই পৃথিবীর 
দারুণ কোলাহুলের মধ্যে থাকিয়। দিশা- 
হারা হুইয়া পড়িয়াছি) আমরা নানা 
প্রকার ভয়ে, ক্রেশে ও গ্রানিতে সর্ব্ব- 
দাই শহিতে ও ভীত হইয়া পড়িয়াছি। হে 
'প্রভো ! তুমি আমাদের অভয়দাত। পিতা, 
জ্ঞান-দাত। গুরু, ন্নেহ-দাত। মাতা । তুমি 
আমাদিগকে সৎপথে লইয়া যাঁও, তুমি 
আমাদিগকে অধর্্ম হইতে রক্ষা কর। হে 
পিতঃ ! এই পাপময় ছুঃখময় সংসারে তুমি 
ভিন্ন আর আমাদের অন্য গতি নাই। আ- 
মর। তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমা- 
দিগকে অধর্দ হইতে পাপ হইতে মুক্ত 
করিয়া সগ্পথে সমুন্নত কর, আমাদিগকে 
অভয়দান কর, তোমার মঙ্গলভাব আমা- 

দিগের নিকট প্রকাশ কর, সংসারের মোহ 
অন্ধকার হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া 
তোমার দিকে লইয়া! যাও। তোমার নিকট 
আমাদের এই প্রার্থনা ও ভিক্ষা । 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ৷ 

আয় বায়। 
ত্রাঙ্গন্দন্বৎ ৭৫, ভাদ্র মান। 

আদি ত্রান্গসমাজ । 
আয় ৪৪৩/৩ 
পূর্বকাঁর স্থিত ৫৭৮৩/০ 

সমগ্টি ১০২১০ 
ধ্যয় | ৪৪৪ ৪০০ ৮ ১) 

স্থিত রা ৬২১৮ ৩ 

তত্তুবোধিনী পত্রিক! ১৬কে& ২ গাঁগ 

জায়। 

সম্পাদক মহাশয়ের বাটাতে গচ্ছিত 
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন 
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ 

৫৩ এ 

সমাজের ক্যাশে মঞ্জুত 
১২১৮৩ 

৬২১৮৩ 

আযম়। 

ব্রাঙ্মসমাজ ১৮০ |9/ও 

মাসিক দান। 
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেক্্রনাথ ঠাকুর 

৪৮৪৭ 

দানাধারে প্রাপ্ত ॥৮৩ 

১৮০1৮ ৩ 

তত্ববোধিনী পত্রিক। 
পুস্তকালয় 
যন্ত্রালয় রি 

ব্রাশ্নাধন্ম গ্রস্থ প্রকাশের মূলধন 

সম 
ব্রাহ্ষপমাজ 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 
পুস্তকালয় 
যন্ত্রালয় 

২৪. 

১11৬/৩ 
২৩৫০ 

১] ও 

৪৪৩/০ 

ব্যয় 

২৬৪ ৮৬ 

৩১॥/৬ 

৮৯ 

১০৩।৪/০ 

৪০ ০,/৯ 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
উীস্থরেন্্রনাথ ঠাকুর । 

ভীযোগেন্্রনাথ শিরোমণি । শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। 

কর্ম|ধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক। সম্পাদক । 

বিজ্ঞাপন। 

আগামী ৩০ শে কার্তিক মঙ্গলবার 

_ বেহালা ব্রাহ্মলমাজের একপপ্চাশত্তম সান্বৎ- 
সরিক উত্সবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ত্রাহ্গ- 
ধর্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে 

ব্রহ্মোপারন। হইবে । 

জ্রীকালীপ্রসম্ন মুখোপাধ্যায় । 
সম্পাদক । 
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১৮২৬ শক 

গরস্পধাহ্হ্ামিহলবখ্খা্বীল্লান্ঘন্ ব্িলার্বীপহিব ঘঙ্মলভ্ন। অহুদ লিন্থ খাললপন্া জির্ব অলন্মললিবধধবলবালিনাসিলীঘল 

বঙ্খন্ধাছি ঘঞ্জলিঘন্ন মন্মাশঘঘত্মনিন্ বন্ধস্লানহূগুষ দুখলদলিললিমি। তুষার অব্য বীনান্তলতা 

ঘাংলিবানস্থিবা ঘ্বলচ্গাখলি। লন্ধিল্ দীলিন্াত্য দিঘবাঞ/খখলথ লত্থাপলীঝ । 

আদি ব্রাঙ্মঘমালস | 

১৮২৬ শক, ২২ ভাদ্র বুধবার । 

উপর্দেশ। 

“যোবৈ ভূমা তত স্থখন্নালনে সুখমস্তি 1” 

সম্মুখে অনন্ত বালুকাময় মরুভূমি ধুধৃ 
করিতেছে, উপর হইতে প্রচণ্ড মার্তগু কিরণ 

বর্ণ করিতেছে । পথিক তাহার উপর 
দিয়। চলিতেছে । তৃষ্ণায় তাহার ক 
তালু শুষ্ধ। দেখিল তাহার নিকট আর 

কিছু মাত্র জল নাই। কর্দমাক্ত শেষ 
বারিবিন্দুও ফুরাইল। জল পাইতে যত 

চেষ্ট। করে, যাতনা! তত বৃদ্ধি হয়। তাহার 

চক্ষু কর্ণ মুখ মরুভূমির সুন্ষম সুন্ষম বালু. 
কণায় পুরিয়া গেল। পরিশেষে বোধ 

হইতে লাগিল, এক পাত্র শীতল জলের 
পরিবর্তে তংসমপরিমাণ ন্বর্ণ দিলেও 
ঠকা হয় না। এই অবসরে যখন 

পথিকের শরীর ক্লিউ, মন. ব্যাকুল, 
তখন সে অভূতপূর্ব এক পদার্থ দেখিতে 

পাইল। দেখিল, দূরে বৃহৎ এক হ্দ রহি- 
মাছে, ইহার তটপ্রদেশ সুন্দর স্তুম্দর তালরৃক্ষ 
দবাঠ। শোভিত; হুদের মধ্যভাগ নয়নরগ্ন- 

কর হুরিবর্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিপূর্ণ ; 
উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে এই জলের দশগুণ 
আকর্ষণী-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই 

শোভনদৃশ্য দেখিয়া! তৃষ্ণা নিবারণের জন্য 
পথিক ব্যগ্র হইয়া, সম্মুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। যত অগ্রসর হয়, ততই এক 
আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পায়। সে ষত 

অগ্রসর হইতেছে, জল তত পশ্চাদর্তা হ// 
তেছে। পরিশেষে ক্ষুধ! ভৃষ্জ। পরিশ্রম ও 

নিরাশায় স্বৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত 

হইল । বুঝিল সকলই ভ্রান্ত। সে মরু- 

ভূমির মরীচিকায় প্রতারিত হুইয়াছে। 
একদা আরটিক্ সমুদ্রে কয়েক জন 

ইংরাজ জাহাজে করিয়া যাইতেছিল, 

দেখিতে পাইল সমুদ্রের কুলে এক প্রকাণ্ড 
পুরাতন সহর রহিয়াছে । তন্মধ্যে দুর্গের 

ভগ্নাবশেষ, পর্বতোপরি গিজার চূড়া 
প্রভৃতি দৃষ্ট হইতেছে । আবার শত শত 
খিলান বিশিষ্ট একট' সেসু দৃষ্ট হইল,পরক্ষণে 
আর কিছুই নাই। তাহার স্থানে তৎক্ষণাৎ 
অন্য বন্ত আলিয়। উপস্থিত। ইহাও নিশ্চয় 

'মেই মরীচিকার কাঁধ্য। এই মরীচিকা। 

ৃ দুক্টে আমরা পৃথিবী।ব সখ ও ইহার অনিত্য- 



৯১২২ 

তার বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। মরী-: 

চিকার সহিত সং সারম্থখের কি আশ্চরধ্য 

সাদৃশ্ট ! কোথায় 'দে মধুর, কোথায় 
অযোধ্যা, কোথায় কারথেজ ! ইছাদের 
ভগ্নাবশেষোপরি বসিয়। এখন পথিক পার্থিব 

গৌরব ও কীর্তির নশ্বরতার বিষয় আলোচন! 
করিয়া! বৈরাগ্য শিক্ষা করিতেছে । এখানে 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়। যে স্থখের আশা তাছা 

৷ ভীহার সঙ্গী বলিলেন, ভুরাশ। মাত্র । সে নিশার স্বপ্ন। 
নিশার ম্বপন-স্থখে সখী যে, কি স্থখ তার? 

জাগে সে কাদিতে। 

ক্ষণপ্রভা প্রতাদানে, বাড়ায় মাত্র আধার, 

পথিক ধাধিতে। 

মরীচিক। মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষ্াক্লেশে, 

এ তিনের ছল লম, ছলয়ে এ কু-আশাম়। 

এই ছুরাশার বশীভূত হুইয। এখানে 

কেহুব। আ্বামোদ, কেছব। উচ্চ অন্ভিলাষ,কেহ 

রা অর্থের মরীচিকায়় প্রতারিত হইতেছে । 
এখানে মনুষ্য মদদি ন্যান্নপথে থাকিয়া অর্থ 

উপার্জন করিয়। তাহ! দ্বারা আত্মরক্ষ। করে, 
তবে তাহাতেই স্বর্গন্থখ উপস্থিত হয়। কিন্ত 
মনুষ্য কি তাহাই করে? ইহার জ্সৎ 

ধ্যবহার করিয়া, কুৎসিৎ আমোদে প্রবৃত্ত 

থাকিয়।, অহস্কার চরিতার্থ করিয়া, পরপীড়ন 

করিয়া, পরের অশ্রু আকর্ষণ করিয়া» মনুষ্া 

হইয়! পিশাচরূপ ধারণ করে । হায়! ধার্টি- 

কের হস্তে অর্থ ম্বর্গণের শিশির বিন্দুর ন্যায় 

কার্য্য করে। একবার অর্থের প্রকৃতি বিচার 
করিয়৷ দেখ, বহুকষ্টে ইহা! উপার্জ্দিত হুয়। ূ 
আবার ভোগের সময় হয় ত উপার্জনকারী , 

পৃথিবী হইতে অপস্থত হুইয়! যায়। কোন ধনী 
লোক চারিআন বাঁচাইবার জন্ত রাক্রিতে 
ইাটিয়া বৃ্টি বাদলে পথ চলিতেন। এইরূপে 
তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছিলেন। স্বত্যুর 

পর সেই অর্থ তঠছার শত্রুর হস্তগত হইল ; 

পুর্ধ্বে জানিতে পারিলে তিনি এরূপ' করিয়া 

তত্ববোধিনী পত্তিক! ১৬ হ্স ২ ভাগ 

কখনই অর্থ সঞ্চয় করিতেন না। একদ! 
স্কটলগু দেশীয় এক সন্ত্রান্ত ব্যক্তি একজন 
ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া, কোন একটা 

দুদু পর্বতের উপর উঠিয়াছিলেন। 
তাহার উপর হইতে ডাহার অধিকারস্থ 
লমস্ত ভূমিসম্পত্তি দেখ! মাইতেছিল। 
তিনি তাহার সঙ্গীকে ধলিলেন, দেখ, যতদুর 
চক্ষু চলে,ততদূর আমার অধিকার । তাহাতে 

নিশ্চয়ই আপনি 

স্বখী। ইহা! শুনিয়৷ এ সন্তান্ত ব্যক্তি উত্তর 
করিলেন, এই সমস্ত প্রদেশের মধ্যে আমার 
মত অস্থখী জার কাহাকেও খুঁঁজিয়! পাইবে 
না। আবার কোনও একজন বিরাগী পুরুষ 
বুঝিয়াছিলন,ঘে রাশীরুত ধন শান্তিপূর্ণ নির্মল 
হুদয়ের নিকট কিছুই নহে। তিনি মৃত্যু- 

কালে ৰলিয়া ছিলেন, যে, ঘে ব্যক্তি বিশেষ 

করিয়। তাহার প্রত্যয় জন্মাইতে পারিবেন, 

যে নরৰ নামে কোন স্থান স্ৃষ্তির মধ্যে নাই 
তিনি তাহাকে প্রভূ অর্থ দান করি 

বেন। প্রভূত ধনের অধিকারী হুইয়। ফণ্ট- 
হিলের রেকফোর্ড রূথাই তাহা নষ্ট করিয়। 
ছিলেন। সেই ধনের সঘ্যবহার করিতে 
পারিলে, বছুল পরিমাণে ধরন্মগ্রচার ও 
ছুঃখীর ছুঃখ মোচন হুইতে পারিত। কিন্ত 

তিনি তাহা! করিলেন না। এখানে যাহা 
ফেলিয়া যাইতে হুইবে, সেই দিকেই তাহার 
দুষ্তি পড়িল। এই গর্বিবিত বেকৃফোর্ড জীবনের 
প্রকৃত কর্ম পরিত্মা করিয়া পর্টুগালে 
গ্রমন করিলেন। যাইয়া আমোদের আোতে 
অঙ্গ ঠালিলেন। বহু ব্যয়ে প্রকাণ্ড এক 

অট্টালিক। গ্রস্ত করিলেন। তাহার রদ্ধন- 
৷ শানায় পয়ঃপ্রণালী ছিল। তাহাতে মৎস্য 

সকল জীড়া করিত। চারিদিকে কিন্বিধ 
খাদ্য দ্রব্য এবং পৃথিবীর সকল দেশের ফ্' 
তথায় ভূপাকারে থাকিত। এইরূপে তি 
তিনি ভোগ বিলামের মধ্যে জীবন যন 
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করিতেন । পরে স্বদেশে ফিরিয়া 'তত্রস্থ 

রহুমূল্য পৈতৃক প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভগ্ন 
করিয়। তাহার স্থানে বৃহৎ এক প্রাসাদ 

প্রস্তত করিলেন । রাজমিক্ত্িদের রাত্রি 

রালেও বিরাম ছিল না। আলো স্বালিয়া 

তখনও তাহার। কাধ্য করিত । তিনি উচ্চ 

ভূমির উপর উঠিয়া এ সকল আলোকমা- 
লার শোভা দর্শন করিতেন । বাটা প্রস্তত 
হইলে, তাহ দ্বর্ণ রৌপ্য ও হীরা বার খচিত 
হইল। তিনি বাহিরের কোনও লোককে 
তাহার ভিতরে যাইতে দিতেন না। এমন 

এঁখর্য্য চলিয়া! যাইবে তাহা কে জানিত ? 

কিন্ত তাহাই ঘটিল। তাহার ব্যবসা বাণি- 
জ্যের ক্ষতি হইল। তিনি নানা মোকর্্দমায় 
হারিলেন। হায়! যে গৃহে রাজাও একদিন 

সার সতোর আলোচনা 

প্রবেশের অনুমতি পান নাই, সেই গৃহের দ্বার 

মহাজনের আসিয়! বলপুর্ববক খুলিয়। ফেলিল। 

পরিশেষে এ বহুমূল্য প্রাস!দ বিক্রীত হুইয়। 

গেল। এ সংসারে এইরূপই হ্থখ । 

রাজনীতিবিশারদ উইলিম়ম পিট,মুবক্ত। 

সেরিডান প্রভৃতি অনেকেই এই মরীচিকায় 
প্রতারিত হুইঘা, বনু ছঃখের মধ্য দিয়! 

মত্যুগ্রাসে পতিত হুইয়াছিলেন। 
সআউ নেপোলিদ্পন যুদ্ধমন্ত্রেই দীক্ষিত 

ছিলেন। জীবনে একদিনও শান্তিম্থখ ভোগ 

করিতে পারেন নাই। রণবাগ্য বাজিলেই 
তিনি উৎসাহিত হইতেন। যেন এই বাদ্য 

ভিম্ন পৃথিবীতে অন্ত বাদ্য নাই। শয়নে 

স্বপ্রেও তিনি যুদ্ধবিষয়ের আলোচনা করি- 

তেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্ব্বেও বলিয়া- 
ভিলেন, “অভিযান--জভিযান--অভিযান” 

গলীঘ্র অভিযান” | হায় রাজার রাঁজ। ! বন্দী 
অবস্থায় নির্জন সেপ্টহেলেন৷ ঘীপে তাহার 
মৃত্যু হইল। কি শোচনীয় ব্যাপার | স্বৃত্যু 
দমতয় কোথা সেই আনন্দময়কে দেখিয়। 
আনন্দধামে যাইবেন, না সেই শাণিত 

৯২১ 

তরবাল, বেয়নেট ও আগ্নেয় অস্ত্র ধ্যান 

করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। 

তৃতীয় নেপোলিয়নও তাহার পদাস্কের 
অনুসরণ করিয্বাছলেন। সমস্ত যুরোপীয় 
রাজগণের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য হুইয়াও পরিশেষে 
সিডানের যুদ্ধে তিনি বন্দী হইলেন। যখন 
গ্রুসীয়রাজের নিকট, তিনি এ অবস্থায় 
দণ্ডায়মান, সে মুর্তি ছবিতে দেখিলেও 
হুদয় বিদীর্ণ হয়। ইহাতেও কি সম্পদস্থখ 

মরীচিকার অনুরূপ বোধ হয় না ? 

এখন রাজপ্রাসাদ হুইতে চক্ষু ফিরা- 
ইয়া লও। গৃহস্থের গৃহের দিকে দৃষ্টি- 
পাত কর। এ যে একটি স্বর্ণগ্রদীপ 
উজ্জ্বলপ্রভায় ভ্বলিতেছিল, তাহা৷ আর নাই। 
সহস! এ গৃহ ঘন অন্ধকারে বিষাদ আধারে 
পূরিয়' গেল | “ভবন হয়েছে বন, দিনে 
অন্ধকার” “ভুদিনের হাসি, দুদিনে ফুরায় 

দীপ নিভে যায় আধারে” এ সংসারে মুখ 

এই প্রকার। অতএব যিনি স্থখস্বরূপ 

তাহাকে হুদয়ে রাখ। সবই ভাঙগিয়! 
যাইবে | শেষে কিছুই থাকিবে না। তখন 
তিনি বিনা কে আর সাম্তবনা দিবে। 

“হায় কে দিবে আর সাস্তবনাঃ 
সকলি গিয়াছে, আর তুমি যেও না| 
চারিদিকে চাই, হেরি না কাহারে 
কেন গেলে ফেলে একেলা আধারে, 

হের হে শুন্য তবন মম ॥৮ 
ও একমেবাদ্বিতীয়ং।. 

সার পতোর আলোচনা । 
ভিতর-মহলে প্রবেশের উদ্যোগ । 

পুর্বব প্রবন্ধের শেষভাগে জংক্ষেপে 
একটি কথা বল। হইয়াছিল এই যে, 
«আজ্মার একক্ব জ্ঞেযস্থানে অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর 
সম্মুখে দেখিতে হইবে। বৃহতত্রহ্ষাণুকে 
একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে; রৃহৎ- 

্ন্মাগডকে একীভূত করিয্া দেখিতে হইলে 
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হিরগ্ময় কোষে লক্ষ্য নিবি কর! আব- 
শ্যক।”৮ এই কথাটির আশপাশের পরিধি- 
মহলে ঘোরাফের। হইয়াছে অনেক-_এক্ষণে 
উহার ভিতর মহলের কপাট উদঘাটন .ক- 
রিবার সময় উপস্থিত হুইয়াছে, তাহারই 
চেষ্টা দেখ। যা”কৃ। 

পেঁ।ট্ল!-পুট্লি বাঁধিয়! যাত্রিগণ প্রয়াণ- 
পথে চলিয়াছেন_-অতি উত্তম। কিন্ত 
তাহাদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হু'চ্চে 
গম্যস্থানে যাওয়া । গম্যস্থান কোন্ স্থান ? 

গম্যস্থান হচ্চে আনন্দ ;- নির্মল আনন্দ, 

সঙ্গাগ আনন্দ, প্রশান্ত আনন্দ, পরমানন্দ । 
যাওয়া হইতেছে কোন্ পথ দিয়া? তত্ব- 

জ্ঞানের পথ দিয়া । তত্বজ্ঞান-পথের পাথেয়- 

সম্বল কি? পাথেয়-সম্বল হণচ্চে মূলতব্ব। 

মূলতত্ব কাহাকে বলে? মুলতত্ব হু'চ্চে 

সেই তত্ব, যাহা তত্বজ্জানের অনুশীলনের 
সময় গোড়াতেই (অর্থাৎ পিল! নম্বরেই ) 
স্বীকার্ধ্য । দৃষ্টান্ত দেখাও। জ্ঞাতৃজ্ঞান- 
জ্ঞেয়ের এঁক্য আত্মজ্ঞানের যুলতত্ব ; কেন 
না, আত্মজ্ঞান বলিবামাত্রই বুঝায় যে, মে- 
জ্ঞানের জ্ঞাতাও আপনি-_-জ্ঞেয়ও আপনি । 
তবেই হইতেছে যে, আত্মজ্ঞানের অনুশী- 
লনকালে জ্ঞ।তৃজ্ঞানছ্ছেয়ের এক্য গোড়াতেই 

স্বীকাধ্য ; এইজন্য বলিতেছি যে, জ্ঞাতৃ- 
জ্ঞানজ্ঞেয়ের এঁক্য আত্মজ্ঞানের মুলতত্ব। 
আত্মঙ্ঞানের মুল-তত্ব-_কিস্তু আর-আর 

জ্ঞানের কোন্ তত্র? যাহা আত্মজ্ঞানের 
মূলতন্বৎ তাহ সকল জ্ঞানেরই মূলতন্ব। 

প্রমাণ কি! প্রণিধান কর। হো”কৃঃ-- 
ত্তনের কাধ্যই হচ্চে সত্যকে প্রকাশ 

করা। সত্য কি? না, যাহা “আছে” 
বলিয়! গ্রুব প্রতীয়মান, তাহাই সত্য । কিন্তু 
“আছে” দেখা-কথা । দেখ! কথা”র মুলে 

হওয়া-কথ। থাক! চাই; আছে”র মূলে আছি, 
থাকা চাই ). জগতের মূলে আঙ্কা! থাকা 

তত্তবোধিনী পত্রিক! 

ব্রন্মাড থাকিবে কেমন করিয়া ? 

১৬ কজ, ভাগ 

চাই। অতএব এট যখন হ্থনিশ্চিত যে, 
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের এঁক্য আত্মার মুলতত্ব, 
তখন সেইসঙ্গে এটাও স্ৃনিশ্চিত যে, আত্ম।র 

এঁ যে মুলতন্ত্ব জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের এঁক্য, 
উহ! সর্ববজগতেরই মূলতত্ব ; কেন না, সর্বব- 
জগতেরই মুলে আত্ম। জাগিতেছে। একটু 
ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পার! যায় যে, 

আত্মই সত্য এবং সত্যই আত্মা। ফলেও 

দেখিতে পাওয়। যায় যে, বস্ত্রনকলের উপরে 

উপরে ভাঙলিয়! বেড়াইলে সত্যে পৌছানে। 
যায় ন-_বস্তনকলের আত্মাতে ডুব দিলেই 
সত্যের উপলবি পাওয়। যায়। 

এ কথ। খুব ঠিক্ যে, জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের 
এঁক্য সর্ববজখতেরই মুলতত্ব, কিন্তু এঁ মূল- 
তন্বটি মস্তিক্ষের ভাগারে চাবি দিয়। রাখি- 
বার জন্য হয় নাই-_কাজে খাটাইবার জন্যই 

হুইয়াছে। কোন্ স্থানে খাটাইতে হইবে £ 
এ মূলতত্বটির প্রয়োগ-ক্ষেত্র ছুইটি-_ 

একটি হচ্চে ক্ষুত্র ব্রহ্মাণ্ড, আরেকটি 
হ'চ্চে বৃহৎ ব্রল্মাণ্ড। কোন্ কাজে খাটা- 
ইতে হইবে? উহাকে ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ডে প্রয়োগ 
করিয়! ক্ষুদ্র ব্রপ্ধাণ্ডের সার্বাত্মিক এঁক্য 
অবধারণ করিতে হইবে; বৃহৎ ব্রহ্গাণ্ডে 

প্রয়োগ করিয়া! বৃহৎ ব্রহ্গাণ্ডের সার্বাত্মিক 

এঁক্য অবধারণ করিতে হইবে । এই স্থান- 
টিতে গ্রিপ্পনীচ্ছলে একটি কথ! বলিয়! রাখ! 
নিতাস্তই আবশ্টাক মনে করিতেছি ; কথাটি 
এইঃ--বৃহত ত্রহ্মাগ্ডকে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বলা 

হইতেছে শুদ্ধকেবল ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সহিত 
তুলনার অনুরোধে ; প্রকৃত কথ এই যে, 
বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের নামই সর্বজগৎ্ এবং সর্বব- 
জগতের নামই বৃহৎ ব্রহ্ম গু । সর্বজগতের 
বাহিরে .তে। আর দ্বিতীয় জগৎ থাকিতে 

পারে না রহ ব্রহ্গাণ্ডের বাহিরে ক্ষুদ্র- 

ক্ষুদ্র 
ব্রন্মাগড বৃহৎব্রক্মাণ্ডের যাহিরে নাই--কিপ্ত 
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আছে তাহাতে আর ভূল নাই; কেন না, 
ক্ষুদ্রব্রন্লাণ্ড আমরা আপনারাই। তবেই 
হইতেছে যে, ক্ষুদ্রেব্রশ্মাণ্ড বৃহতব্রক্মাণ্ডের 
অন্তভূতি। 

এই যে কথাগুলি বল! হইল, ইহার 
অঙ্ধি-সন্ধি প্রদেশগুল। ভাল করিয়া পর্য্য- 
বেক্ষণ করিয়া দেখ! যা*কৃ। 

বলিলাম যে, ক্ষুদ্রব্রন্মাণ্ড বৃহতব্রন্মাণ্ডের 

বাহিরে নাই-ভিতরে আছে; এ যাহ। 
বলিলাম, এট। এক হিলাবের কথা । আর- 
এক হিসাবের কথ এই যে, বৃহত্ব্রহ্মাণ্ডও 
ক্ষুদ্রত্রক্মাথ্ের ভিতরে আছে। পুরাণে 

গৃল্পচ্ছলে কথিত হইয়াছে যে, বালক-কৃষ্ণকে 
মাটি খাইতে দেখিয়। যশোদা-মাতা তীহাকে 
যখন হী করিতে বলিলেন, তখন বালক 

যেন্সি ই! করিল, যশোদা-মাত। কি দেখি- 
লেন? তিনি দেখিয়া অবাকৃ__যে, সমস্ত 

বিশ্ব্রহ্মাণ্ড সেই ক্ষুদ্র বালকটির উদরের 
অভ্যন্তরে । একথার তাৎপর্ধ্য আর-কিছু 
ন1- পার্ববাত্মিক এক্য। পূুর্ব্বে বলিয়াছি যে, 

সার সতোর আলোচন। 

মনুষ্যশরীরে একই সার্বাত্বিক এক্য মস্তকে . 
পারে কি না? মনে কর যে, ফিন্কি- 

উপবিষ্ট, নাভিকেন্দ্রে কর্ত্মাসনে উপবিষ্ট । : 
যোগাসনে উপবিষ্ট, হৃদয়ে সিংহাসনে 

ইহাতে প্রকারাস্তরে বুঝাইতেছে এই 
যে, শরীরের প্রত্যেক মর্মস্থানে সমস্ত শরীর 
অন্তর্ভৃত। তার সাক্ষী_-যখন মাথা কাজ 
করে, তখন মাথার মধ্য দিয়! সমস্ত শরীর 
কাজ করে; যখন হৃদয় কাজ করে, তখন 
হৃদয়ের মধ্য দিয়। সমস্ত শরীর কাজ করে ) 

যখন হন্তপদ কাজ করে, তখন হম্তপদের 
মধ্য দিয়! সমস্ত শরীর কাজ করে। তবেই 

হুইল যে,শরাীরের প্রত্যেক মর্মমগ্রস্থির অভ্য- 
স্তরে সমস্ত শরীর জাগিতেছে। এই যে 
একটি লোকপ্রসিদ্ধ কথ! যে, পরমাস্ম। 
ঘটে-ঘটে বিরাজমান, এ কথার অর্থও 
তাই। দার্ববাক্সিক এক্যসুত্রে ক্ষুদ্রব্রদ্ম।- 

১২৫ 

গের মন্শে-মর্ে বৃহত্ত্রদ্ষাণ্ড জাগিতেছে 
বলিলেই বুঝায় যে, কুদ্রব্রন্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত! 
জীবাত্মার অভ্যন্তরে বৃহ্ত্ত্রক্মাণ্ডের অধি- 
ষ্ঠাতা পরমাত্মা। জাগিতেছেন। এখন জি- 
জ্ঞাস্য এই যে, তাহাই যদি হইল, পরমাত্মা 
যদ্দি ঘটে-ঘটে বিরাজমান-_তবে সাধনভজ- 

নের প্রয়োজন কি? পরমাত্মকে লাভ 
করিবার জন্যই তো সাধনভজন ; তিনি যদি 
সাধকের হদয়ের অভ্যন্তরে আছেন-_-৩বে 

তে! তিনি সাধকের মুঠার মধ্যেই আছেন ) 
আবার কেন তবে সাধনভজন % তুমি যে 
রত্ব চাহিতেছ, তাহা তোমার অআাচলে বাঁধা 

রহিয়াছে--তবে কেন তাহার জন্য এতশত 
সাধ্যসধন।? এ কথার একটা মীমাংস। 

করার নিতান্তই শ্রয়োজন। ইহার মীমাংস। 

এইরূপ £-- 

তুমি যে বলিতেছ, পরমাত্মীকে লাভ 
করিবার জন্য সাধ্যসাধনার প্রয়োজন কি ? 
“লাভ কর” বলিতেছ কাহাকে ? লাভ 

কর! অর্থাৎ পাওয়া । চাওয়! ব্যতিরেকে 

“পাওয়া” কথাটার কোনো অর্থ হইতে 

যিক্কি বৃষ্টি পড়িতেছে--আর দেই সময়ে 
এশাস্ত্রী় কথ?ার্ত পথিক এক গণ্ডষ জলের 
জককথার অর্থ বাঞ্ল ১ কিন্তু তাহার অঞ্জলি- 

পুটে ঘণাশন্দের অর্থ ইল পড়িল, আর, তাহার 
পরেই বৃষ্টি ধ। 1 গেল। পথিক বলিল-_ 
“জল পাইলাম না”; তাহার কিয়ৎ পরে 
মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল পথিক হাত 
পাঁতিবামাত্রই একগ গুষ জল পাঁইল। তখন 

পথিক বলিল--“জল পাইয়া প্রাণ 
পাইলাম।” পুর্ব্বে তাহারই হস্তে এক- 

ফোঁটা জল নিপতিত হইয়াছিল এবং এক্ষণে 
তাহারই হস্তে এক-গণ্ড ষ জল নিপতিত 

হইল। অথচ সেবারে পথিক বলিয়াছিল-- 
“জল পাইলাম না,” এবারে বলিল__“জল 
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পাইয়া প্রাণ পাইলাম” ছুই বারের ছুই- 

রকম কথার তাৎপর্য্য কি ? সেবারে পথিক 

যাহ! চাহে নাই, তাহাই তাহার হস্তে পড়ি- 
য়াছিল ; এবারে পথিক যাহা চাহে, তাহাই 
তাহার হস্তে পড়িল ;--এই তাহার ভাৎ” 

চাওয়া, মনের চাওয়া এবং বুদ্ধির চাওয়!। 

প্রাণের চাওয়া হচ্চে  ব্যাকুলতা, মনের 
চাওয়। হু”চ্চে অনুসন্ধান, বুদ্ধির চাওয়া হচ্চে 

অবধারণ। মনে কর, ত্রিপাস্তর মাঠের 

মাঝখানে পথিকের প্রাণ জলের জন্য ব্যাকুল 

হুইল ; মন জলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হুইয়া 

সম্মুখে একট নদীর মত দৃশ্য দেখিল, কিন্ত 
তাহা মরীচিকাও হইতে পারে, জলও 

হইতে পায়ে । মন বলিতেছে, উহা! মরী- 

চিক কি জল, তাহা! আম জানিও না, জা- 

নিতে চাছিও না; জলেই আমার প্রয়ো- 
জন-্দরীচিকায় আমার প্রয়োজন নাই, 

অতএব উহা জলই। শেকস্পিয়রু এক 
স্থানে বলিয়াছেন «এটা তোমার মনের 

ইচ্ছানুযাঝী চিন্তা--তোমার 1১) 13 সিন 
0 (17 11190£1১৮ ইচ্ছাই তোমার চিহ্শর 

জনয়িতা | মন বাসনাকেই./ গোড়াষেপ 

করিয়। সত্যাসত্যের দিকে ,€ছি যে, জাঁহে 
না। বুদ্ধি কিন্ত মনেরাস্মঙ্ঞানের অল্ধথায় 

মত্তোষ মানিতে পারে *বি বুদ্ধি বলে, 
“যাহা দেখ! যাইতেছে, তাহা সত্মসত্যই 

জল কি মরীচিক।, তাহ। সর্ববাগ্রে বিবেচা ৷» 
এখন ব্যক্তব্য এই যে, ব্যাকুলতার ধাপ 

হইতে অনুসন্ধানের ধাপ এবং অনুসন্ধ:নের 
ধাপ হুইতে অবধারণার ধাপে উঠিয়। যখন 
ইবস্তকে হস্তে নাগাল পাওয়া ঘায়, তখন 
তাহারই নায় প্রকৃত পাওয়া । আপাতত 

ভক্তদিগের প্রাণের চাওয়া স্বভাঘত কোন্ 
* দিকে উন্মুখ হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা 

তত্ববোধিনী পত্তিকা ১৬ কঞ্জ, ২ ভাগ 

যাক, তাছার পরে তাহার তত্বানুসন্ধানে 

প্রবৃত্ত হওয়! যাইবে। | 

দিঙ্নিরপণ। | 

এটা একটা দেখ! কথ! যে, ভক্তগণের 
। প্রাণের চাওয়৷ বখন তাহাদের ইস্টদেবতার 

পর্ধ্য । পাওয়ার সহিত চাওয়ার এইরূপ 

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । চাওয়া তিনরূপ ;_-প্রাণের 
প্রতি উদ্মুখ হয়, তখন তাহাদের চক্ষের 
চাওয়া স্বভাবতই আকাশের প্রতি নিবিষ্ট 
হয়। ভক্তরা পরমেশ্বরকে সর্বব্যাপী 

জানিয়াও তাহাকে ডাকিবার সময়) বা 

স্মরণ করিবার সময়, বা ভজনা করিবার 
সময় করজোড়ে উপরে দৃষ্টিপাত না করিয়। 

ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তা ছাড়।, 
হৃষ্টির এক আশ্চর্য্য রহস্য দেখিতে পাওয়া 
যায় এই ঘে, বৃক্ষের মূল ভূতলে জোথিত ; 

সরীস্থপ জন্তরদিগের শরীর তৃপৃষ্ঠে অবলু- 
ঠিত.; গো-মেষাদির শরীর পৃথিবী হইতে 
অদ্ধোন্নত ; মনুষ্যের শরীর পূর্ণসমুন্নত। 
মনুষ্য রক্ষেন ঠিক উপ্টাপিট এবং অন্যান্য 
জন্তর! ছুয়ের মধ্যবর্তী । তার সাক্ষী 
বৃক্ষের মস্তক নিন্পমুখ, হস্তপদ বা ডালপাল৷ 

উদ্ধমুখ, মনুষ্যের মত্তক উদ্ধমুখ, হস্তপদ 
নি্মমুখ। মন্গুষ্যের মস্তক যেমন স্বত'ব- 

( তই উদ্ধমুখ, তক্তগণের প্রাণের চাওয়াও 
তেমনি স্বভাবতই ভর্ধমুখ। উপনিষৎশান্ত্ে 

ল্পন্ট লেখ। আছে যে, “তদ্বিষ্টোঃ পরমং 
পদং সদা পশ্যস্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাত- 
তম্।” সেই বিঞুর পরম স্থান সর্বদা 
দেখেন সুরিগণ _গগনমণ্ডলে যেন চক্ষু 

আতত। অর্থাৎ গগনমগ্ডল যেন চক্ষুত্মান্। & 

* এখানে ভাবাস্ন্ধে ছইটি কথা বক্তব্য। প্রথম 
কথ! এই বে, আকাশশব্র প্র্কত' অর্থ গগন নহে) 

আকাশশবের প্রকৃত অর্থ ইংরাজিতে মাহাকে ৰলে 
90809 তেমনি দেৌ-শষের অর্জ 30209 বা আকাশ 

নহে ) দেটী-শবের অর্থ 8% বাঁ 17687) এইজন্ 
“দিবি"-শবের অর্থ আমি "আকাশে না করিয়া, কাঁর- 
লাম “গগনমণ্ডলে”। ছখের বিষন্ন এই যে, খ্বগা 
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ঈশ্বর সর্ববাপী--মথচ আমর; তাহাকে 

প্রাণ তরে” ডাকিবার সময় স্বভাবতই উপরে 

খাতনামা! রাজেজলাল মির পাতঙগ্জল-যোগশান্ত্রের 

ইংরাজি অনুবাদ করিতে গিয়। স্বরচিত পুস্তকের স্থানে 

স্থানে আকাশ শব্ের অর্থ করিয়াছেন 911 ঘটাকাশ 

কি ঘটাবচ্ছিন্ন 3031 ঘটাকাশ-শবের অর্থ ঘটা- 

বচ্ছিপ্ন 99০০, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। শাস্ত্রীয় 
বচনসকলের এরূপ বিপরীত অর্থ ঘটাইলে শাস্ত্রের প্রাণে 

যেকিরূপ মন্মান্তিক আঘাত করা হয়, তাহা বণিবার 

কথা নহে। অতএব, শাস্ত্রের অনুবাদ করিবার পূর্বে 

কোন্ শব্ের কোন্টি মুখ্য অর্থ-কোন্টি গৌণ অর্থ-. 
কোন্টি আদিম অর্থ-কোন্টি আধুনিক অর্থ_কোন্টি 
বাঙালি অর্থ--কোন্টি সংস্কত অর্থ--এই সমস্ত বিষয় 

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা এবং অচ্সন্ধান 

করিয়। দেখ। অনুবাদকের নিতান্তই কর্তব্য । সংস্কৃত- 

শব্ষের বাঙালি অর্থ এবং সংস্কত অর্থের মধ্যে অনেক 

স্থলে প্রভেদ বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া! যায়। উপন্তাম- 

শব্ধের বাঙালি অর্থ উপকথা, সংস্কৃত অর্থ 1717)1])9513। 

যদি বল "কো'থ। হইতে পাইলে ?” তবে শ্রবণ কর ;-- 

ম্াস-শষের অর্থ স্থাপন করা। স্তন্ত ধন কি? না, 

যাহা আপাতত কোনে ব্যক্তির হস্তে স্থাপন কর! যায় ॥ 

সেধন কাহার প্ররুত প্রাপা, তাহা পরে বিচার্ধ্য। 

উপন্তাস কি? না, যে কথা উপস্থাপিত কর! যাক অর্থাৎ 
আপাতত আনিয়। দাড় করানে। হয় $--তাহার সত্যা- 

সতা পরে বিচার্ধয। 1)%০9-উপ, 11)5913-্স্থাপন 

বা ভ্ভাস। 117090)9313-উপস্থাপন বা উপন্তাস। 

 পুথিগত বিদ্যার প্রধান একটি দোষ এই যে, “যাহা 

সার মতোর আলোচনা 

প্ু'খিতে পাওয়া! যাঁর না, তাহা! মিথা। জন্পনা, সুতরাং 

উপকথারই সামিল” এইব্প একটি ধারণা । বঙ্গীয় 
সাধুভাষার মূল-প্রণেতার! পুধিগত বিদ্যার বিদ্যাবাগীশ 

ছিলেন। তীহার! বৈজ্ঞানিক 1)0006189513 এর মুল্য । 

কিছুই বুঝিতেন না । স্থৃতরাং 17199018515 বা উপ- 

১২৭ 

দৃষ্টিপাত করি, ইহার কারণকি? ইহার 
কারণ দুই-এক ছত্রে বলিয়৷ বুঝাইবায় 
ঞ্ষথ। নহে; অতএব এবারে এইখানেই 
বিশ্রাম কর। বিধেয়। 

বিবিধ শ্লোকসংগ্রহ। 

প্রনার্দিনে। বহিশ্চিন্তাঃ পিগুনাঃ কলহোত্নুকাঃ | 

সন্গ্যাগিনোহপি দৃশ্যস্তে দৈবসংদূবিতাশয়াঃ | ১ 

এই শ্লোকটী ভগবদগীতার পঞ্চম অধ্যায়ে 
ষষ্ঠ শ্লোকের স্বামিকৃত 'টাকাধৃত। কর্ন 
করিলেই তাহার ফল ভোগ নিমিত্ত যিনি 

কর্ম মাত্রই ত্যাগ করেন, অর্থাৎ সৎ বা 

অসৎ কোন কর্মই করেন না তাহাকেই 
সন্স্যাসী বল! যায়। এই সন্যাসীদিগের 
মধ্যেও বহু ব্যক্তি দৈবছূর্ব্ব্পাক বশত 
এমন আছেন ধাঁহারা কর্মত্যাগের প্রকৃত 

অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখি নাই। আমাদের সেকালের 
আরব্য উপন্তাসের নাম কথাসরিৎসাগ্রর ? তা বই, 
তাহার নাম উপন্তাসসরিংসাগর নহে। সংস্কৃতভাষায় 
উপাখ্যান বটে উপকথারই সহোদর । কিন্তু উপন্তাস- 
কথাট। (হেতু, নিগমন, সিদ্ধান্ত, দৃষ্টাস্ত প্রভৃতির স্তায় ) 
স্তারশান্ত্রের নিজাধিকারের গণ্ডির ভিতরকার কথা, 

তাহার অর্থ উপকথা হইতেই পারে না। উপন্যাস তো৷ 

ন্যায়শ্যন্ত্রীয় কথা) অনেকানেক লৌকিক ব্যবহার্য 

সংগ্কতকথার অর্থ বাংল! ভাষায় উল্টাইয়া দেওয়া হই- 
ফ্বাছে। দ্বণাশবের অর্থ কৃপা, নিদ্বণ-শবের অর্থ নির্দয়। 
নিত্বণ-শব্বের অর্থ অনেকে বোঝেন এই যে, যাহার 

ঘেন্না নাই। ঘ্বণিত-শব্বের গৌণ অর্থ নিন্দিত--তাহ' 

 তে। হইতে পারে। ইংবাজিতেও বলা হইয়৷ থাকে. 

ন্তাস তাহাদের নিকটে মিথ্যা জন্পনা ছাড়া--উপকথ। ; 

ছাড়া--আর কিছুই হইতে পারিবার সম্ভাবন! ছিল না। 

কিন্তু সংস্কতগ্রন্থে “্যদেতৎ ত্বয়া উপন্তত্তম্” ইহার অর্থ 

"এই যাহ তুমি উপন্তাস করিলে বা উপস্থাপন করিলে 

'! আনিয়। ঈ্ীড় করাইলে” এ ছাড়া! আর কিছুই হইতে 

পারে না। 10100186915 তো। আর গাঁছে ফণে না ১ 

বাহ আনিয়া] দাড় করানো হয় এবং যাহার সত্যাসত্য 

পরে বিচার্ধ্--তাহারই নাম 1751১086379 । আমার 

জানে আমি কোনো! সংস্কতগ্রন্থে উপন্তাসশূব্ষ উপকথ। 
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০৪ একথার ঠিক্ অর্থ এই যে, আমি তোমাকে স্ব! 

করি। কিন্ত ] 1199 7০04 এ কথার অর্থ স্বতস্ত্র। স্বগা 

এবং দ্বেষের মধ্যে বিশাল প্রভেদ। যাহারা তিন শ'কে 

এক শ করিয়াছেন, ছুই বকে এক ব করিয়াছেন, ছুই 
নগকে এক ন করিয়াছেন, তাহারা, যে, উপন্যান এবং 
উপকথা মিশাইয়া, ত্বণা! এবং খেষে মিশাইয়া, আকাশে 
ধ্খবং গগনে দিশাইয়া। খিচুড়ি পাঁকাইবেন, ভাহাতে 
জান্চর্য; কিছুই নাই। 
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ফল মোক্ষলাভ করিতে পারেন না। ইহীরা 
কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহাই কহিতেছেন। 
অনেক সন্্যাসী প্রমাদী, বহিশ্চিত, পিশুঙ্ন 
ও কলহৃপ্রিয় হইয়া থাকেন। বহিশ্চিত্ততাই 
ইঙাদিগের পতনের কারণ । বহিশ্চিত্ত- 
তার তাৎপর্যযার্থ বিষয়াভিনিবেশ। বাহিরে 

সম্গ্াসের বেশমাত্রধারী কিন্তু ভিতরে 

ঘোরতর বিষয়চিন্তায় অভিভূত। বিষয়াভি- 
নিবেশ ত্যাগ করিতে পারিলে গৃহে 

থাকিয়াও মানুষ সন্ন্যাসী হইতে পারে। 
কিন্ত গৃহে নানাকারণে প্রায় মনঃক্ষোভ 

জন্ম(ইয়। দেয়। নিজের পরিবার, প্রতি- 
বাসী, গ্রামবাসী সকলে একভাবাপক্ন না 

হইলে শাস্তিলাভের সম্ভাবন। খুব অল্প। 
এ কারণ স্থল বিশেষে গৃহত্যাগের পরামর্শ 

আছে। বাস্তবিক গৃহাশ্রম দুষণীয় নহে। 

দেবানাং পূর্বে যুগেংসতঃ সদজার়ত। ইত্যাদি। 
[খখেদ সংহিতা ১০ মণ্ডল ৭২ হুক্ত ] 

.. ইহার অর্থ এই যে, দেবতাদিগের পূর্বে 
অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হুইয়াছে। 
এস্থলে অসগশব্দের অর্থ অব্যক্ত ব৷ সুক্ষ, 
আর সৎশব্দের অর্থ ব্যক্ত ব৷ স্থল পদার্থ। 

ভগবৎগীতাতে “নানতো বিদ্যুতে ভাবো 
না ভাবো বিদ্যতে সতঃ” যাহা! লিখিত 

আছে তাঙ্থার সহিত খথেদের স্থুল দৃষ্িতে 
অনৈক্য বোধ হয় বটে কিস্তু ভগবদগীতার 
সৎ ও অনৎ শবের অর্থ অন্যরপ। 
এস্থলে সৎ শব্দের অর্থ ভাব পদার্থ, 
আর অসৎশব্দের অর্থ অভাব পদার্থ । 

খখেদের ১০ম মগ্ডলই পুরাণশান্ত্রের 
প্রধান উপাদান । এই দশম মগ্ুডলে পুরুষ- 
সুক্ত অর্থাৎ পুরাণের বিশ্বরূপ বর্ণনার মূল 
সূত্র। ইহাতে দক্ষ প্রজাপতি অদিতি ও 

অদ্দিতির পুত্র দেবগণের কথা আছে । পর- 
মেশ্বর যে সকলের একমাত্র অফ্টা ও অনাদ্দি 
এ সকল কথ! সুস্পষ্ট উক্ত আছে। ১০ 
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সুক্তে যম ও । ঘমীর রূপক বর্ণন আছে। 
পুরাণের রূপক বর্ণনও বেদেরই অনুকরণ 
মাত্র। খথেদের বহু স্ছলে রূপক বণন! 

রহিয়াছে । আমাদের দেশের অল্পজ্ঞ, 
কুসংস্কারী পণ্ডিতের রূপক বর্ণনাকেও 
রূপক বলিতে চান ন! ! 

খাবি শবের অর্থ । 

খবতি, জ্ঞানেন সংলারপারং ইতি খাধিঃ ) 
খবী হিংসাগতৌ ধাতু ধিদ্যা সত্য তপঃ শ্রুতিঃ। 
এব সন্নিচয়ো যন্থাহাঙ্মণ্চ ততম্তুষিঃ ॥ 

(বাচম্পত্য অভিধান ) 

ইত্যেতে খবরে! প্রো স্তপস! খবিতাং গতাঃ 
€ মৎস্য পুরাণ ) 

যে ব্রাঙ্গণের বিদ্যা, সত্য, তপস্যা 

এবং বেদাধ্যয়ন থাকে তাহাকেই খধি বলা 

যায়। ব্রাক্মণশব্দ এস্থলে উপলক্ষণ মাত্র। 

ফলতঃ ক্ষত্রিয়াদিও খষি হইতে পারেন। 

ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিশ্বামিত্র ও শূদ্রের মধ্যে 
কবয খধি ইহার প্রমাণ । পরস্ত বিশেষ 
জ্ঞাতব্য যে, ব্রাক্ষণ না হইলে ব্রহ্মধি পদ- 
বাচ্য হইতে পারে না। প্রাগুক্ত ছুই শ্লোক 
বার! হুষ্পক্ট ব্যক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যা অর্থাৎ 

বেদবেদাঙ্গাদি শান্ত জ্ঞান, সত্য অর্থাৎ অসত্য 
বাক্যাদি ত্যাগ, তপস্যা অর্থাৎ ভগবানের 

প্রীত্যর্থ ব! প্রিয় কাধ্য সাধন নিমিত্ত ক্লেশ 
সহ্য করা এবং বেদাদি শাস্ত্রার্থ শ্রবণ এই 

চারিটি বিষয়ে যে ব্যক্তি নিপুণ সাহাকেই 
খধি বলা যায়। 

দেবধি, মহ্ষি, ব্রহ্গধি ও রাজধি সচরা- 
চর এই চারিপ্রকার খধিই প্রসিদ্ধ । নার- 

দাদিকে দেবধি, ব্যাসাদিকে মহধি, বশি- 
ফাদিকে ব্রঙ্গর্ষি এবং অন্বরীষাদি ক্ষত্রিয়- 
রাজগণকে রাজর্ষি বলা যায়। ফল কথ! 
বেদাধ্যয়ন পূর্ববক ধাঁহার! ত্রহ্মজ্ঞান লাভ 
করিতেন তীহারাই প্রকৃত খধি। বেদা- 
চার্য্য ব্রাঙ্গণ এত্রহ্ষর্ধি”* নামে. অভিহিত 

হইয়াছেন। বেদবিত গত্রিয় গ্রাজধি” 
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শব্দের বাচয হন। মহ্ামহিমান্থিত খধিকে 

“মহর্ষি” বলা যায়। যিনি দেবস্ব ও খাধিত্ব 
উভয়ই প্রাণ্ড হইয়াছেন তিনিই “দেবর্ধি”। 

সহলশীর্ষা পুরুষ: সহশ্রাক্ষঃ সহশ্রপাৎ । 
সতৃমিং বিশ্বতো বৃত্ধাত্যতিষ্ৎ দশাঙ্গুলং ॥ 

(খখেদ ১ম মণ্ডল ৯০ হ্ক্ত ১ম খক্) 

'এই প্রথম খক হইতে ১৬ খক্ পর্য্যস্ত 
পুরুষসুক্ত নামে বিখ্যাত। অর্থাৎ ৯৯ 

সুক্তকেই পুরুষসুক্ত বল! ঘায়। এই 
সুক্কের ১২ ধকে ব্রাঙ্মপার্দি চারিজাতির 
নাম প্রাপ্ত হওয়। যায়, যথা ১-_ব্রার্থণো- 

ইস্য মুখমাসীৎ*-_ইত্যাদি। পরমেশ্বরের:মুখ 
হুইতে কেবল ব্রাহ্মণের উৎপত্তিই উক্ত হয় 
নাই, ইন্দ্র ও অগ্ির উৎপত্তিও উক্ত 
আছে। বাস্তবিক ইহা রূপক বর্ণন। 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অগ্নি ও ইন্দ্র পরমেশ্বরের 

মুখস্বরূপ। ইহা! আনুমানিক অর্থ নহে, 
মূলের প্রকৃত অর্থ। কোন কোন পুরাণে 

্রন্ার মুখ হইতে যে ত্রান্ষণের উৎপত্তি 
লিখিত আছে তাহ বেদবিরুদ্ধ। পরস্ত 
পাদ হইতে কেবল শুদ্রে নহে, পৃথিবী, দিক্- 
সকল এবং অন্যান্য ভূবর্লোকাদিও সমুখ- 

পন্ম ব! এই সমস্ত ব্রন্দের পাদম্বরূপ। 

বিবিধ খেরকসংগ্রহ 

পরল 

১২) 

হন ন!। জীবাত্মা! দেহস্থ হুইয়াও যে প্রকার 
দেহনাশে বিন হুন না, পরমাক্সা। প্রকৃতিন্থ 
হুইয়াও সেইরূপ তৎবিকারে বিকার প্রাপ্ত 
হন না । 

জানবোগশ্চ নন্গিষ্ঠো নৈগু প্যো ভক্ভিলক্ষণঃ। 

সয়োরপ্েক এবার্ধে! ভগবচ্ছব লক্ষণঃ ॥ 

ভাগবত ৩য় স্কক্ষ, ৩২ অধ্যায় । 

ঈশ্বরনিষ্ঠ জ্ঞানযোগ এবং নিগুগ তক্তি- 
যোগ উভয়ই এক পদার্ধ। এতছুভগনে 

কোন বিশেষ নাই । এই কথায় আপত্তি 
উপস্থিত হইতে পারে যে, আনযোগের 

ফল আত্মলাভ আর ভক্তিযোগের ফল 

ভজনীয় ঈশ্বরপ্রাণ্তি, অতএব এতছুভয়ের 
কিরূপে একার্থ হইতে পারে? ইহ্বারই 

উত্তরে কথিত হইয়াছে-__ 

যথেক্জ্িরৈঃ পৃথক ্ বারৈরর্ধোবহ গুণাশ্রয়ঃ। 
একোনানেয়তে তন্বৎ ভগবান্ শান্ত্রবত্ম তিঃ ॥ 

ওর ক্বন্ধ, ৩২ অধ্যায়। 

ঘে প্রকার পৃথক্ পৃথক ইন্জিয়দবার- 
যোগে একমাত্র হন নান৷ বিষয় গ্রহণ করে 

সেই প্রকার শাস্ত্রপথ দ্বারা একমাত্র ভগ- 
বানও নানারূপে আরাধ্য হইয়। থাকেন। 
তৃতীয় ক্বন্ধ ভাগবতের অন্যত্র এ সম্বন্ধে 

ভগবদগীত। ও শ্রীমন্তাগবতাদি পুরাণে এই । অতি স্বন্দর মীমাংসা আছে। যাহারা এই 

পুরুষ-সুক্তানুপারে পরমেশ্বরের বিরাটরূপ  তাৎপর্ধ্য বুঝিবেন তাহার! সম্প্রদায়বিদ্বেক 

বর্ণিত হুইয়ীছে। আর পৌরাণিক জাতিভেদ 

নিরূপণের মূলই এই পুরুষসুক্ত। ১২১ 

সুক্তে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা বর্ণিত 

আছে *হিরণ্যগর্ড” ইত্যার্দি। খথেদের 

সর্বশেষে আধ্যজাতির প্রতি একমনপ্রাণ 

হুইবার অতি আশ্চর্য্য উপদেশ আছে। 

এন্তদীশনমীশস্য প্রন্কতিস্থোপি তদ্গুণৈ:। 
দূ যুজ্যতে. সদাত্মন্ৈর্বখ। বুদ্ধিত্তদা শ্ররা। | 

ভাগবত ,ম স্কন্ধঃ ১২ অধ্যায়। 

ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই এই যে, প্ররৃতিতে 

বিদ্যমান থাকিয়াও প্রাকৃতিক গুণের অধীন 

রূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা পাইবেন। প্ধর্মস্য 

তন্বং নিহিতং গুহীয়াং মহাজনো। যেন গতঃ 
স পন্থা ।৮ বর্তমানকা র কেহ কেহ 
গুহাকে নিজ নিঞ্জ হৃৎপ্রত্যয় বলেন, 

বাস্তবিক তাহ। নহে । এ স্থানে সমগ্র 

কথার তাৎপর্যার্থ-_ ধন্মতত্ব ছুরধিগম্য । 

তথ্থক্ষ পরমং কুক্মং চিন্মাত্রং সদনস্তকং। 

বিজ্ঞায়াত্মতয়। ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে ॥ 

ভাগবত ১০ম স্বন্ধ, ৮৮ অধ্যার়। 

অর্থ, পরমসূক্ষন চিম্মাত্র, (বিশুদ্ধ জ্ঞান 

স্বরূপ ) সৎ ও অনন্ত সেই ত্রঙ্ধকে আত্মা- 
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সাপে জামিয়। আনী ব্যক্তি সংসারব্ধন 

হুইতে মুক্ত হন। পন 
ঠিক নিও 

বলা যায়। তত্বজ্জান অতি ছুর্লত পদার্থ।, 

দুষটিপূতং ন্যসেৎ পাছং বস্তপূতং জলং পিবেৎ। 
_ ম্তাপুতং বদেৎ বাক্যং মনংপুতং সমাচরেৎ ॥ 

ভাগবত ১১ ত্বন্ধ) ১৭ অধ্যাক়। 

. অর্থাৎ বিশেষ রূপে দৃষ্ি. পূর্বক. পথ 
চলিবে, বস্ত্র দ্বার! ছ্বাকিদ্বা! সেই পবিভ্র.জল 
পান করিবে, সত্য কথা বলিবে এবং যে 

কার্যে অস্তংকরণ প্রসঙ্গ হয় তাহাই করিবে। 
. অন্তঃকরণের প্রসঙ্গত। সাধু কার্য্েই 

ছ্ইয়! থাকে, অসাধু কার্ধ্যে কখনই জানত 

প্রলাদ লাভ হুয় না। অসৎ কার্ধ্য করিয়! ' 
কেবল মানুষ উদ্বেগই প্রাপ্ত হয়। জতএব 
পমনঃপুতং সমাচরেৎ” এ কথার অর্থ ইহ 

নহে :ঘে, ঘযানা ইচ্ছা তাহাই করিবে। 

স্বেচ্ছাচার নান! অনর্থের কারণ হইয়! থাকে! 
শান্তর ও সদাচায় বহুবিধ, তন্মধ্যে যে কার্য 

তবস্তংকরণ প্রসঙ্গ ক্য় তাহাই করিবে ।, 

ইছাই “মনঃপুতং সষাচরেৎ”. এই বাক্যের 
তাগপর্য্য । 

' মন চৈবহি সুতরাদাহূর্বেদসয পাঁরং শুশ্মানপ্রমত্তঃ 
শঙ্ছদতিবোগমন্ষিন . গঙ্ছেৎ। তদেবং কার্যেরং 

বৃ, সৌহ্ইবমনহুযতা উজ 
কৃৎঘেং - লোকো বুদ্ধিমতামাচার্যযঃ। ঃ 

বৃদ্ধি" .'মেতচ্চাড়িসমীক্ষ্য বৃদ্ধিমত! ৪ ধ্তং 

৮ ুয্যং লোক্যমিত্্যপদিশতে। ব্চঃ শোতব্যমু- 
রা 

চরকসংহিতা, বিমানস্থানঘ। 

টরাজিনি পার নাই, অতএব 

সাবান হইয়া আয়ুর্বেদ বিষয়ে মনো- 
বেস কর্তব্য । পূর্বের্বাক্ত বিষয় যে প্রকার 
বল। গিয়াছে সেইরূপই করিবে । পরস্ত 
অপর লোকের নিকট ছইতে চারিত্র্য 
জননূৃযতা বিশেষয়াপে জ্ঞাত হওয়া বর্তবা। 
বুঝমান বকর সমুদারমানুবেকেই গার 

তত্ববোধিনী পত্িকা 

(শিক্ষক) মনে করেন এবং ভাহাদিগের 
নিকট শিক্ষা! লাভ করেন। পরস্ত মৃর্খের। 

কিছু শিক্ষ। লাভ ন। করিয়। জড়বৎ অবন্ছান 

করে। রুদ্ধিমান ব্যক্তির ' কর্তব্য যে, 

তাঁহারা শক্রর নিকটে 'সুপদেশ সকল 
মনোঘোগ সারি শ্রবণ ও তদনুসায়ে কাধ্য 
করেন।, 

চিনি টির ব্যানানা ও | 
নাবিগচ্ছতি শাস্্ার্মানগ্থান্ তাগাক্ষয়ে বখা ॥ ১ 

ছগু হীতং ক্ষিণোত্যেব শান্্রং শহ্রমিবাবৃধং | . 
সুগৃহীতং তদেবব্তং শান্তর শত্্রঞ্চ রক্ষতি॥ ২ 

(চরক সংহিতা, নিদ্ধিদ্থান। ] 

শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াও হুর্ভাগ্য- 
ঘশতঃ কেহ কেহ শাস্ত্ার্থ পাইতে পারে 
ন|। ছুর্ভাগ্য উপস্থিত হুইলে যেমন ধন 
পায় না৷ তজগ। ১ 

অন্ধ ব্যক্তি অনস্ত্রধারণ করিলে যেরূপ 

সেই অস্ত্র তাহাকে বিনাশ করে সেইরূপ 

শান্তার্থও বিপরীতভাবে গ্রহণ করিলে 
' ভাহ!। বিনাশের কারণ হয়। পরম্ত, অস্ত্র 

হুগৃহীত হইলে যেরূপ শস্ত্র্ঞকে রক্ষা! করে 
সেইল্গপ নুখৃহীত শাস্ত্রও রক্ষা করিয়া 
খাকে।২ ্ 

তক্তিঃ পরেশানকবে! বিরক্তি- 

স্নন্যত্ত্র চষ ত্রিক এককাপঃ। 

প্রপদ্যমানস্য বাশ তঃ স্য- 

সব পু: কুদপারোহুতাসং ॥ 
(ত্বাগবত, ১১ স্বন্ক, ২ অধ্যাক্ব ) 

আহারে প্রবৃত্ত ব্যক্তির যে রূপ প্রতি- 
গ্রাসেই তুঘ্বি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি এক- 
কালেই হয় ভগবৎস্কজনে প্রবৃত ব্যক্তির 

সেইবপ প্রেমলক্ষণ৷ ভক্তি, ভগবানের অনু- 
ভব এবং ভগবান ব্যতীত অন্যত্র অর্থাৎ 
অনিত্য বিষয় ব্যাপায়ে বিরক্তি এই ত্ৰি 
বুগুপৎ সমূৎপন্ন হইয়। থাকে । ক 
এই প্লোকের.তাৎপর্ধ্য অতি উপাদে 

১৬ কত, রখ গাখে- রি 
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হায়জম হইতে পারে না। পরস্ত যে 
ব্যক্তি ভজনে প্রযৃতত হয় নাই তাহাকে 
বুধাইলেও বুবিতে সমর্থ হয় না। উক্ত 
ক্লোকের ীকাতে স্বামিপাদ প্রসূতি বিশেষ- 
রূপে বুঝাইতে চেষ্টা! করিয়াছেন । অতএব 
টীক। দেখা কর্তব্য | 

_ স্বাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংগ্লূতোদকে । 
তাবান্ নর্বেধু বেদেঘু ত্রাহ্মণস্য বিজ্বানতঃ ॥ 

( তগবদগগীত1, ২য় অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক) 

রামানুজকৃত ভাষ্য, যথা-_. 

নঢ বেদোঙগিতং সর্বং সর্ধস্যোপা্গেরং বথ! সর্বার্থ- 
পর্িকজিতে সর্বতঃ সংগুতোদকে উদপানে পিপাসোঃ 
যাবানর্থঃ ধাবদেব প্রয়োজনং তাবদেব তেনোপারদীয়তে 
নসর্বং। এবং দর্কেষু বেদেযু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ 
বরক্ধসন্বব্ধী ব্রাহ্ণঃ, বেদার্থং বিজানন্ মুযুক্ষুঃ বৈশ্বকস্য 
মুসুক্ষোর্যদেব মোক্ষসাধনং তদেবোপাদেক্ং নান্যৎ। 

ভাঁৎপর্য্যার্থ এই যে, বেদোক্ত সমস্ত 
ধর্মই সকল ব্যক্তির পক্ষে উপাদেয় নহে, 
যেব্যক্তির যে প্রকার অধিকার তাছার 
লেই প্রকার ধর্মই উপাদেয়। বেদের 
কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের 
মধ্যে যে ব্যক্তি যে কাণ্ডের অধিকারী 
তাহার পক্ষে সেই কাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ 
করাই উচিত। পরিপূর্ণ হ্রদ বা সমূজ্ে 
ধু জল থাকিলেও স্নান পানাদি নিমিত 
যাহার যতটুকু জলের প্রয়োজন সে তত- 
টুকুই গ্রহণ করিয়। থাকে, সমস্ত তলের 
প্রজ্জোজন হয় না, গ্রহণ করিবারও শক্তি 

নাই। কামনাপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তি বনী 
এবং ত্রঙ্গন্ত জ্ঞানীব্যক্তি মোক্ষ সাধনোপ- 
যোগী নিষ্কামকর্ণা ও শ্রবণ, মনন, নিথি- 
ধ্যাম্নাদি পরায়ণ হইয়া থাকেন। ধাঁহার৷ 
বিষয্পবাসন! পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই 
ডাহার। নিষ্ষামকর্দ্ট করিতে ইচ্ছা! করিলেও 
কুঁতকাধ্য হইতে পারেন না, ভরক্ষনিষ্ঠ হওষ। 

০২৩৬ 

অুছুরপরাহত। এই কারণেই জাধ্যশান্তরে 
অধিকারিভেদ স্বীকৃত হুইয়াছে। 

মহম্মদ । 

তৃতীয় প্রস্তাব। 

*' মহম্মদ সঙ্গোপনে প্রচারকার্য্যে প্রবৃত 

হুইলেন। শক্রপক্ষ হইতে নির্য্যাতনের ভয় 
তাহাকে সদাই শঙ্কিত রাখিত। তিন 

বৎসর চলিয়! গেল, কিন্তু তাহার শিল্যসংখ্য! 

চল্লিশ জনের অধিক 'হুইল না। তাহাদের 
মর্ধ্ট অনেকেই আবার যুবা, কেহ ব! বিদেশী, 

কেহ ব৷ ক্রীতদাস। লুফামিতভাবে মকার 
অনতিদূরে এক গুহার মধ্যে উপাসন! কার্য্য 
চলিতে লাগিল। কিন্ত তাহাদের প্রচ্ছন্ন- 

ভার অবিলদ্গেই প্রকাশ পাইল। মহস্মদের 

খুল্লতাত আবু লাহাবের পুত্র ওখার স্থিত 
অইশ্মদের কগ্ঠা রোকায়ার বিবাহ হুইয়া- 
ছিল। এ আবু লাহাবই মহস্মদের ঘোর 
শক্ত হুইয় দাড়াইলেন। তাহার বিদ্রুপ ও 
শক্রতাচরণে এবং রোকায়ার উপর নির্ধ্যা- 
তনে মহন্মদের মানমিক স্র্য্য শিখিল হইয়া 
জআমিল। ঠিক এই লময়ে মহম্মদের উপর 
আর এক দৈব জাদেশ হুইল “উঠ, প্রভার 
কর, ঈশ্বরের নাম মহীয়ান কর।” উপর 
হইতে সাহস পাইয়া এই চতুর্থ বৎসরেই 
তিনি প্রকাশ্য ভাবে নকলকে আহ্বান করি- 

লেন। সর্ববসমক্ষে নিজের কথ! বলিতে না 

বলিতেই আবু লাঁছাবের ক্রোধানল প্রন্বলিড 
হইয়া উঠিল ? প্রস্তরখণ্ড লইয়া! মহুম্মদদের 
দিকে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। মহু- 

ক্মম ক্রোধে আবুলাহায ও ডাছার পত্বীকে 

অভিশাপ দিলেন । নসহাগত লোক সকল: 
বিচ্ছিন্ন হইয়!. চলিয়া গেল। ফলে আবু 
শীঙ্থাব পুজ্রবধূকে বাটী হইতে বাছির 
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করিয়। দিলেন, রোকায়। কাদিতে কাঙগিতে 

মহুম্মদের বটীতে চলিয়া আপিল। 
মহম্মদ ইহাতে হতাশ হইলেন না। 

তিনি খিতীয়বার নিজ বাটীতে অনেককে 
আহ্বান করিলেন; মাংস ও দুদ্ধে সকল- 

কে পরিতুষ্ট করিয়৷ স্বর্গ হইতে প্রাপ্ত 
হ্মাচার জানাইবার জন্য দণ্ায়মান 

হইইলেন। বলিলেন ঈশ্বর কৃগা করিয়া 
ষূল্যবান সত্য প্রেরণ করিয়াছেন ; তাহার 

নামে আমি তোমাদিগকে আশীর্বাদ 
করিতেছি, অপার আনন্দ তোমরা উপ- 
ভোগ কর; তোষাদের মধ্যে কে সেই 
সত্যের ভাগার গ্রহণ করিতে চাও) কে 

জামার ভ্রাত! সঙ্গী ও ঘন্ধু হইতে চাও, অগ্র- 
সর হও। সকলেই গুনিল, কেহ বক! বিশ্মিত 

হইল, কেহ বা অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। 
ডাহাদের মধ্যে কেবল আলি যৌবনোচিত 
উদ্যমের সহিত সবিনযে মহম্মঘের পার্খে 
শিল্পা দাড়াইলেন | বহম্মদ তাঁহাকে গাড় 
ভাজিঙগন বরিয়। ঘলিলেন জালি আমার 

জাতী উজীর ও আবার সহকারী) 
সবলে ইহাকে সম্মান কর। ইহা দেখিয়। 
নকলে তখন ব্যঙ্গ করিতে লাগিল । 

'মহুম্মদ্দের ধর্ম তাহার আত্ীয় স্বজনের 

ভিতরের স্থান পাইল না, কিন্ত জনসাধারণের 
বধ্যে ল্নে অন্গে প্রসার লা করিতে 

লাঁগিল। বিপন্ন মহম্মদ সন্দঘ্ষ! শ্রী- 

জাতির সহানুভূতিও পাইতে লাগিলেন। 
মহম্মন্দের শিষ্যগণক্ উদ্ী মাংস খাইতে 
দেখিয়া! তাহার সহযাত্রী যিহ্দীগণও ক্রমে 
ক্রমে সরিষ। ঈাড়াইল। | 

মহল্মদের উৎসাহ ব্যর্থ হইল না। 
প্রকাশ্টভাকে তিনি প্রচার কার্য আরম 

করিলেদ। . পৌত্তলিকতার বিলোপ সাধ- 
নেন জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়। আগনাকে 

পরিচয় ছিলেন । মধ্যে মখ্যে, হর! পর্বতের 

তত্তববোধিনী পত্রিক। ১৬ ধা ২ ভাগ, 

নির্জন স্থানে গিয়া সাধনালব ঈশ্বরাদেশ 

লইয়া নব বীর্ষ্যে বীর্ধযবান হুইয়। আবার 
সকলের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। 
প্রবাদ আছে মহুম্মদের এই প্রচার সুঙ্জনায় 
খীঁষ্টিয়ান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রডূমি কনফ্টান্টি- 
নোপলে নানাবিধ ছুর্নিমিত্ত দেখ! দিল। 
ক্রুশ বিনা কারণে বিকম্পিত হইল। 
বিশ্ময়ের প্রচীন জননী নাইল নদীতে দুইটি 
নৃসিংহমুত্ি একবার আবিভূতি ছইয়! অনতি- 
পরেই বিলীন হইয়া গেল। সূর্য্য বিকৃত 
ও খর্ব হইয়। দিনব্যাপী ম্লান রশ্মি বিকীর্প 
করিতে লাগিল। অমানিশায় আকাশ 

তীত্র আলোকে ভরিয়া উঠিল, রক্তার্জ' ভল্প 
শূন্যে দেখ! দিল | তদ্দর্শনে প্রাচীন ধর্শ- 

যাজকগণ খুকধর্দের সমূহ বিপদ আশঙ্কা 
করিতে ল।ঞ্গিলেন। 

'এ সকলই ঘটিল কিষ্তু মহম্মদ বিজ্ষপ ও 
অবমাননা হইতে তখনও সুরক্ষিত নহেন। 
পথে বাহির হইলেই লোকে তাহাকে গঞ্জন! 
দেয়, প্রচার করিতে আরম্ত করিলেই 

(কোলাহল স্রীহার কণ্ঠকে ডুবাইয়া তোলে, 
উপাসনা! করিতে বসিলেই লোকে তাহার 

গাত্রে আবর্জনা নিক্ষেপ করে। এ সময়ে 
অঠরুব কবি আম্রু ঠ্লেষাত্বক করিতাবাণে 
জারও মহম্মদকে ক্ষত বিক্ষত করিতে 

লাগিলেন। কেহ বামুসা ও ঈশার গ্যায় 
অলৌকিক কার্য দেখাইবার জন্য মহম্মদকে 
ধরিয়া! বসিলেন। মহম্মদ বলিলেন আমার 

মত.নিরক্ষর লোকের মুখ দিয়! প্রখর যুক্তিপুর্ণ 

অতুল্য ভাষায় কোরাণ বাহির হইতেছে, 
ইহ। অপেক্ষা সমধিক জাশ্চর্ধ্য ব্যাপার 
জার কি দ্বেখিতে চাও। লোকে তাহাতেও 

সন্ভষ্ট না হইয়া বলিতে লাগিল যদি বধি- 
রফে শুনাইতে পার, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি 
দ্বিতে গার; স্বতকে জাগাইতে পার, তখে 
বুষিব তুমি ঈশ্বরপ্রেরিত। শু প্রান্তরে 
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ঘর্দি উৎম উৎসারিত করিতে পার, মরুভূ- 
মিকে যদ্দি কাননে পরিণত করিতে পার, 
রত্বখচিত প্রাসাদ সহজে নিশ্মাণ করিতে 

পার, বুঝিব তোমাতে দেবত্ব আছে । মহ- 
মদ বলিলেন আমি মনুষ্য, ঈশ্বরপ্রেরিত 

হইলেও আমাতে এ শক্তি নাই। যিনি 
আমার ঘ্বার। সত্য প্রচার করিতেছেন তিনি 

সেই সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 

দেবদূতের দ্বারা অলৌকিক কাঁ্য দেখাই- 
বার প্রম্াী নহেন। অদ্ভুত কাধ্য দেখাই- 
বার জন্য ঈশ্বর মুসাকে শক্তি দিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহাতে কি হইল। অত্যাশ্চর্য্য 

'ঘটন! প্রত্যক্ষ করিয়াও ফারে। তাহাতে 

বিশ্বাস করিতে পারিল না, সদলে নদীজলে 

নিমজ্জিত হইল । 
এখন মহুন্মর্দের অবলম্বন তাহার অদ্ভুত 

বাকৃশক্তি ও তর্কজাল। তিনি ইহারই বলে 
প্রতিমাপুজার তের্জ খর্ব করিতেছিলেন। 

মহম্মদ 

চেষ্টা ফলোম্মুখ দেখিয়া অনেকে তাহাকে ৰ 

বলপূর্রবক দুরীতৃত করিবার চেষ্ট। পাইতে 
লাগিলেন। প্রবল পরাক্রাস্ত শক্রবর্গ 

তাঁহার বিপক্ষে দাড়াইল। মহম্মদ তখনও 

বলিতেছেন, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার 

তথাপি লক্ষ্যত্রষ্ট হইব না। তাহার দৃঢ়ত। 
দেখিয়! খুল্লতাত আবুতালেব স্তম্ভিত হুই- 

লেন ও বলিয়া উচিলেন্। মহম্মদ যাহাই 

প্রচার করুন না তিনি শক্রহস্তে কদাপি 

তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন ন|। 

মহম্মদ একদিন কাবার সান্নিধ্যে খো- 

রেসাইতগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। 
তাহার জীবন সংশযাপন্মন হইল । আবুরেকার 

নিজে আঘাত সহ্য করিয়। মহম্মদকে রক্ষা 

করিল। তাহার শিষ্যগণের জীবনও বিপন্ন 

হুইয়। উঠিল । প্রাণের দারুণ আশঙ্কা। বুঝিয়। 

মহদ্মদ তাহাদিগকে কিছু দিনের জন্য 

আবিস্নিয়ায় যাইতে পরামর্শ দিলেন, 

১৩৩ 

এবং স্বীয় কন্যাকেও তাহাদের সাহুত- 

পাঠাইয়া দিলেন । 
_ আবিসিনিয়া। যাইয়া! তাহারা সদয় ব্যব- 

হার প্রাপ্ত হইল। এই ঘটনা মহম্মদের 
প্রচার কালের পঞ্চম বরে ঘটে ও ইহ! 
প্রথম হিজির৷ ব!৷ পলায়ন বলিয়। অভিহিত। 

দ্বিতীয় হিজিরায় উত্তরকালে মহম্মদকে 
মক। হইতে মেদিনায় পাল।যন করিতে 

হইয়াছিল। 
__ পরাক্রান্ত খোরেসাইতগণ যখন দেখিল 
ষহন্মদ নিবৃত্ত হইবার লোক নহেন, তখন 
তাহারা তাহার ধর্মে দীক্ষিত জনগণকে 
নির্বাদন দিবার ব্যবস্থ!। করিল। মহ্ম্মদ 

এই প্রবল ঝটিকার আবর্ত হইতে দুরে 
থাকবার জন্য সাফ! পর্বতে শিষ্য অরথা- 

মের বাটাতে আশ্রয় লইলেন। কিন্ত শত্রু- 
গণ সেখানেও তাহাকে অনুসন্ধান করিয়। 

বাহির করিল। আবুজাল তাহার উপর 
অত্যাচার করিতেছে শুনিয়া মহুম্মদের বার 

৷ খুল্লতাত হামজা ধনুহস্তে বহির্গত হইলেন 
এবং আবুজালকে বিশেষরূপ শিক্ষা! দিলেন। 

গর্জন করিয়। বলিয়া! উঠিলেন, শুদ্ধ মহম্মাদ 
করেন, আমিও তোমাদের এই প্রস্তরের 
দেবতাকে মানি না; তোমর! কি আমাকে 

জড়পুজায় বাঁধ্য করিতে চাও। এই বলিয়া 
সরোষে মহম্মদধন্মে দীক্ষিত হুইলেন। 
যুক্তি তর্ক এতদিন ফিরাইতে পারে নাই, 
ক্রোধ আসিয়। সহজে তাঁহাকে এই নবধন্মে 
টানিয়া আনিল। & 

আবুজাল হামজার হস্তে শিক্ষা পাই- 

লেন বটে, কিন্তু তাহার ভক্রোধবাই ধুমাম়মান 
হইতে লাগিল। ওমার ইবু বলিয়া ২৬বমর 

বয়স্ক ভয়ক্রশক্তিসম্পন্ন তাঁহার এক জ্রাতু- 

চ্গুত্র ছিল। সে এলুদ্ধ হুইয়। মহম্মদকে 

“হুত্য। করিধান্ন জন্য শ্রেরিত হইল। পথে 
এক খের,হতের সাহত তাহ।র সাক্ষাৎ 



১৩৪ 

ঘটিল। তাহার নিকট ওমার নিজ সম্ল্প প্রকাশ 
করিয়া ফেলিল। এ খোরসাইত মহম্মদের 
একজন প্রচ্ছন্ন শিষ্য ছিলেন। তিনি 
ওমারকে নিষেধ কর্িয়। বলিলেন, মহম্মদকে 

বিনাশ করিবার পুর্বে দেখ তোমার আতী- 

যের মধ্যে কেহ ধর্্মত্যাগদোষে অপরাধী 
কিনা) আমার আত্মীয়গণ ? হ। তোমার 

তগিনী আমিনা ও ভগিনীপতি সায়েদ। 

ইহা! শুনিয়া সে ভগিনীপতির বাটার 
উদ্দেশে গমন করিল ও দেখিল তাহার! 

ভয়ে কোরাণ পাঠ করিতেছেন। ওমারকে 

দেখিয়৷ তাহারা কোরাণ লুকাইয়! ফেলিবার 

চেষ্টা করিল । কিন্তু ওমার কোরাণ দেখিয়। 
ভুলিয়। উঠিল। সায়দকে ভুমিসাৎ করিয়। 
ফেলিয়া তাহার বঙক্ষের উপর চড়িয়। 

বমিল, আমিন! স্বামীকে রক্ষা করিতে 

গিয়। রক্তান্ত হইল । আমিনা সেই অসম 
বস্্রণার ভিতরও বলিয়া! উঠিল, আমাকে, 

হত্য। কর তথাপি আমি বলিব ঈশ্বর এক, | । [11051 0109 01010159, 

তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই, মহম্মাদই 
তাহার প্রেরিত । ওমার ভগিনীর বিশ্বাসের 

সেই দৃঢ়তা দেখিয়া স্তম্তি'ত হুইল। সায়ে- 
দের বক্ষ হইতে পাদদেশ উঠাইয়৷ লইল। 

দের কোরাণ একবার দেখি। কোরাণ 

পাইয়। কতক অংশ পড়িল, ভাবান্তর ঘটিল, 
আবার পড়িল, মুগ্ধ হইল । কোরাণে 

পুনরুশখান বার্তা পড়িয়া মহম্মদের দিকে 
ছুটিল, চীৎকার করিয়া বলিয়৷ উঠিল আমি 
তোমাকে হত্যা করিতে আসি নাই । আমি 
তোমার অনুগত ভক্ত । প্রকাশ্য ভাবে 

আমাকে দীক্ষ। দাও । মহম্মদ দ্বীক্ষ। দিতে 
আসিলেন। বামে ও দক্ষিণে ওমার ও 

হামজ1 মহল্মদকে রক্ষা! করিতে লাগিলেন। 
৪০ জন শিষ্য মহম্মদের সঙ্গে। খোরমলাইত-" 
গণ সে দৃশ্য দেখিয়া স্তদ্ধ হুইয়া৷ গেল। 

তত্তববোধিনী পত্রিকা 

ূ 

| ৮29 1065 19001), 

ূ 
ূ 

১৬ বাস, ২. 

সিংহোপম এ ছুই বীরের প্রতিকূলে 
কে দ্ড়াইবে। মহম্মদ কাবায় গিয়। 
তাহাকে যথাবিহছিত দীক্ষা দিলেন। 

খোরমাইতগণ মুক সাক্ষী হইয়। দড়াইয়। 
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আয় বায়। 

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, আঙখিন মাস। 

আদি ব্রাঙ্গসমাজ । 
আয় নন ১১১১1৬/০ 

পূর্ববকার স্থিত **, ৬২১ %৩ 
সমগ্ভি সী ১৭৩২॥/৩ 
ব্যয়, 

৪৪৪ ৯৩ ৭৯৮০ 

স্থিত 
উড ৪৪ ৬৫২৮৩ 

ৃ জায়। 
সম্পাদক মহাশয়ের বাটাতে গচ্ছিত 

আঁ ব্রাঙ্গসমান্ের মূলধন 
এককেতা গবর্ণম্ণ্ে কাগজ 

৫০৬ 

সমাজের কঠাশে মন্জুত 

১৫২৮৩ 

৬৪২৮৩ 

তত্তববোধিনী পত্রিকা ১৬ বহন, ক ক 

আয়। 

ত্রাহ্মমমাজ *৯ ৮, ৭০৮ 

ূ মাসিক দান। 

জীমন্মহ্র্ষি দেবেন্রনাথ ঠাকুর 

৩৬০৬ 

সাম্বৎসরিক দান। 

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেজ্্রনাথ ঠাকুর 

৮ তু 

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চক্র 

৮৩ 

পর়লোকগত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 

প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডেড্ অয়ার হাউসের 

সেয়ারের ডিবিডেপ্ট 

মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় 
৩৩১২ 

৭০৮ 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ** ৮৮৯/০ 

পুস্তকালয় *** ১৬।/০ 

যন্ত্রালয় ২৯৬. 

্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ' ২%০ 

সমন্টি ১১ ১১১১1৬৫০ 

র বায়। 

ব্রাঙ্মলমাজ' ৮2 ৭৯১ ৫৯ 

তত্ববোধিনী পত্রিকা *** ৫০1/৩ 

পুত্তকালয় ৫৮৬ 

যন্ত্রালয় *** ২২৯৩/৬ 

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ৩৮০ 

%॥ ১০৭৯৮ 

শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর। 

শস্বরেজ্্রনাথ ঠাকুর 

শ্ীসতাপ্রদাদ গঙ্গোপাধ্যায় । 
শীযোগেজনাথ শিরোমণি সম্পাগক। 

কার্য্যাধ্যক্ষ ও.ধনরক্ষক 



১ 
যোড়শ কণ্প 

দ্বিতীয় ভাগ। 
পৌব ত্রাঙ্গ দন্বৎ ৭৫। 

পরস্াধাহযানিহসবখ্নাধধীল্লান্ঘল বিতলাবীবিহ স্বত্খলহঙেন।. লহধ লিন খ্বালললনা জিব. মন্ারিহবঘবলীষ লবান্িনীঘজ 

গঙ্জন্যাদি ব্জ্বলিমন্ন ল্মাম্বযববল্ীবিল্ অল্পসিলদূগ্রেষ দুষ্খলমলিললিলি। ঘহাবর লব হীদাবলমা 

ঘাহলিজলস্তিজান্ত ম্মনলআান্লি। লগ্ঘিন্ দীলিষ্বাধ্য দিযজা এভ্াশ্লগ্ লবুঘান্তললিধ 

উপদেশ । 
চারিদিকে অন্ধকার । অদ্কান-অন্ধকাঁর, 

পাঁপতাপের অন্ধকার, বিষাদ ও শোকের 

অন্ধকার। তাহার মধ্যে এই ব্রহ্মাগি 
এখানে জলিতেছে। চারিদিকে মরুভূমি, 
তাহার মধ্যে এই সিরাজের গোলাপের উদ্যান 

শোভা পাইতেছে। ঈশ্বরের কৃপারূপ পদ্ম 

এখানে বিরাভ্রমান। এ কি মনোহর দৃশ্য! 
টি আশ্চর্য শৌভ। ! সকলে সভ্ভাবে স্থহৃদ্- 

ভাবে ব্রন্মোপানার জন্য এখানে মিলিত 

হইয়াছেন। দেখিলে কার না নয়ন, হৃদয় 

ও মন জুড়ায় ? কিন্ত এদৃশ্য ক্ষণস্থায়ী, 

গুহে গৃহে নিত্য বিরাজ করে না ইহাই 

দারুণ দুঃখের বিষয় । এ দৃশ্য রঙ্গ-ভূমির 

আলোকের ন্যায়, ক্ষণেক পরেই নির্বাণ 

হইবে । আমি দেখিতেছি, গৃহস্থের গৃহ 

সকল শ্াশানতুল্য হুইয়াছে। একে শ্মশান 

তাহাতে অজ্ঞানের ঘোর অমানিশি, তাহার 

মধ্যে পাপ-পিশাচীর পৈশাচিক হুস্কার। 

কি দারণ বিভীষিকাময় স্থান। আমি 

ইহাকে শ্মশান বলিয়াছি কিস্তু ইহা শ্মশান 

অপেক্ষা ও ভয়ঙ্কর স্থান। কারণ শ্মশানে 

শগল কুকুর মৃত মনুষ্যকে চর্ববণ করে, 

এখানে অপবিত্রতারূপ পিশ।চ জীবন্ত মন্টু- 

ষ্যকে চর্বণ করিতেছে । মনুষ্যের দা 

নিঃশ্বাসে ইহা! আলোড়িত। মনুষ্যের 
শোকাঁশ্র ইহার উপর দিয়া বহিতেছে । 
এখানে কোথায় সুখ-শান্তি, কোথায় ব্রঙ্গো- 

পাসনা) কোথায় স্ডাব, কোথায় দয়া। 

এখানে মনুষ্য নিজ হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত 
না করিয়া, পরশিন্দায় নিযুক্ত । কেহ আত্ম- 

ংশোধনে প্রবৃস্ত হয় না। পরের হৃদয়ে 
আঘ।ত করিয়া পৈশাচিক হাস্য হাসিতে 

হাদিতে গৃহে চলিয়। যায়। হায়! শুন্য 

এ দেশ, শুনা এখানকার পরিবার, শুন্য 

এখানকার হৃদয় । যেন জলশন্য গহাসমুড্র, 
প্রাণশৃন্য কলেবর । তাহ! হইতেও ভ্রীহীন 

কিন্তু ছিল এক সময়, যখন আমাদের ভাঁর- 

ততৃমি স্বর্গতুল্য শোভমান্ ছিল। ছিল 
একদিন, যখন খধির। সরম্বতীর কূলে বসিয়া 
তাহার তরঙ্গতালের সহিত স্বীয় স্বীয় হদযো- 

দ্বেলিত তরঙ্গ মিলিত করিয়া ব্রহ্ষে'পাসন। 

করিতেন। আর বলিতেন,-_- 
.. গবেবাহমেতং পুরুষং মহান্তং 'আপ্নভাবণগ ভমসহ- 
পরভ্তাৎ।” 



১৩৮ 

আমি যেন সেই বেদমন্ত্র এখানে শ্রবণ 

করিতেছি । আমি যেন দেখিতেছি তথা- 

কার পর্ণকুটীরে-_পবিভ্র কুটীরের চারি 
পার্শে স্থগন্ধি পুষ্প সকল প্রস্,টিত রহিয়াছে, 
তাহার মধ্যে তীহাদের হৃদয়পদ্া সকল 
ফুটিয়া__আত্মপ্রসাদের সমীরণে বাহিত 

হইয়। ঈশ্বরের চরণে গন্ধ দান করিতেছে । 

হায়! আমাদের সৌধমালার সঙ্গে সে 
সকল পর্ণকুটীরের কি বিসদূশ ভাব ! কো-। 
থায় মনুষ্যের জন্য হীরকখচিত সিংহাসন, 

আর কোথায় প্রেমাশ্রবিধৌত পরমেশ্বরের 
শত শত সিংহাসন! কোথায় মণিমুক্তা : 

রত্রহার-_-আর কোথায় অভ্্যুজ্জল অখণ্ড 

পুণ্যরাশি! কোথায় খধিকন্যাদিগের পা- 
ভিব্রত্য ধর্ম-_আর কোথায় এখনকার 

কুলবালাদিগের সভ্যতা প্রসূত নৃতনতর স্বামি 
ভক্তি । হায়! কোথায় সে সীতা সাৰি- 

ত্রীর স্বামিভক্তি--কোথায় সে নচি- 

কেতার পিতৃভক্তি। সকলি অস্তমিত 

হইয়াছে । তাই বলিতেছিলাম বঙ্গভুমি-_ 
ভারতভূমি শ্বশান হইতেও অধিক | কবে 
সে শুভদদিন উপস্থিত হুইবে, যখন আমর] 

হত রত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইব ! কবে সে ব্রহ্গরত্ 
বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্থিত হইব ! 
উঠ- জাগ, আজ হইতেই আত্বোক্নতির 
জন্য বদ্ধপরিকর হও। আত্ম! যে পাপ- 

রাক্ষপীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহা দ্েখিতেছ, 
তথাপি জান না,কাহার শরণাপন্ন হইলে দুজ্জ 

হইবে ? পরাধীনতা ও অপবিত্রতার অধী- 
নত! বে কি যন্ত্রণাদায়ক, তাহ। এখনও 

বুবিতে কি বাকি আছে ? দেখ বুয়রজাতি 

বাহিরের স্বাধীনতার জন্য-_ম্বদেশরক্ষার 

জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াছিল__আর 

আমরা স্বদেশ হইতে প্রিয়তর অন্তরের 

তত্তবোধিনী পত্রিক! 

স্বাদীনতার জন্য--আত্মার শান্তির জন্য, 

« কেননা কুপ্রবৃন্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিব ? 

১৬ গল ২ ভাগ 

যদি আপনাদের বলে না কুলায়, তবে সেই 
সর্বশক্তিমান অথচ দয়।ময় ঈশ্বরের নিকট 

হইতে কেন না বল ভিক্ষা করিব? ডাক 
তাকে, হৃদয়ের সহিত ডাক। বল আমি 

ছুর্বল। আমাকে বল দাও। যদি যথার্থ 

ডাকিতে পার, দেখিবে, যে হৃদয়াবদ্ধ পাপ- 

রূপ প্রস্তরখণ্ড যাহ! তুমি সহতশ্রবার টানা- 

টানি করিয়া তুলিতে পার নাই-_তাহা 
। তাহার করুণার প্রবল শোতে বহু দূরে 

নিক্ষিপ্ত হইবে। ছাড় রসনার অকথ্য কথা-_ 
ছাড় বিদ্রপ ছাড় পরনিন্দা_-বল তাহান্তে 

ব্রহ্মনাম। 

£এস ভাই সবে মিলে, 

ডাকি দয়াল পিতাবোলে। 

হো'কৃনা কেন পাষাণ হৃদয়, 

নামের শুণে যাবে গোলে” ॥ 

অদ্য 'শুভরজনীতে তাহাকে ভালঞ্গুরি 
হুদয়ে ধারণ কর, আর তাহাকে হারাউযা 

ফেলিও না । চচ্ষুঃবিহীন দেহ, আর ঈশ্বর- 

বিহীন আত্মা ছুই সমান। অদ্য উপাঁ- 
মনান্তে প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা কর, আর 

আমি তোমা হইতে দূরে যাইব না। 
রজনীতে হখে সেই জগম্মাতার ক্রোড়ে 
নিদ্র। বাও, বল যেন স্বপ্নেও আমি তো- 

মাক দেখিতে পাই--তোমার মধুময় কথ। 
শুনিতে পাই। প্রভাতে উঠিয়া র্ববাগ্রে 
তাঁহার শরণাপন্ন হইও | 

“তাহার শরণ লইয়া রহিও। 
ধাহার কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন 

তারে আগে দেখিও” ॥ 

প্রভাতে মধুকর যেমন অনন্যমনে পদ্ম 
বলিয়। মধুপান করে, তুমি তেমনি তৎ- 

কালে হৃদয়-সরোবরের সহতঅদলে বসিয়। 

ব্রঙ্গান্বতরস পান করিও । 

থাকে দুঃখ, থাকে বিষাদ, থাকে পাপ- 

তাপ তাহার নিকটে খুলিয়া বল। তিনি 
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তোমার হৃদয়েরকব্যথ! দূর করিরেন। 
ব্যথিত অস্ত? করুশের তিনি যেমন সখা, 
'এমন আর কে? যে কখন ব্যখিত অন্তঃকরণ 

তাহার নিকটে লইয়। গিয়াছে, সেই জানে, 

তিনি কেমন ব্যথার ব্যথী। নবোদিত সূর্ধ্য- 
কিরণে গঙ্গাবক্ষ পরাতে যেমন শোভ। ধারণ 

করে, আমাদের হাদয়-সরোবরও যেন 

প্রতিপ্রাতে এবং অনুক্ষণ দেই জ্যোতি- 

ম্ময়ের জ্যেতিতে উজ্দ্রল হয়। এস আ-: 

সকলে মিলিয়া 

করি? মলিনতারূপ ম্হাব্যাধি 

মুক্ত হইবার আর অন্য উপাখ্ধ 

মর। 

ভিক্ষা 

ভহতে 

নাভ । 

কোথ।য়ু গয়নয় তেমশন।। 

"প্রম্মূর্তি আমাদিগকে দেখিতে 

তুম তোমার কুপাবারি 

বঙ্গভূমি ও ভারতভূমিতে 

তোমার 

দাও । 

এই শ্শানসম'ন 

নন্দন-কাননে পরিণত 'হয়। এখানকার 

হদ্য-পদ্োের স্গন্ধ যেন নিয়ত তোমার 

সাদপন্মের নিকট উখিত হয়--এই আমা- 

এমন করিয়া বর্ষণ, 

কর, সাহাতে এখানকার মলিনতা বছু'দুরে : 
চলিয়া ঘাঁয়_-তোঁমার আশীর্ববাদে উহা] টার রর 

নাগালই পায় না-স্পর্শ করিবে কেমন 

সার সত্যের আলোচনা 

তাহার চরণাহত : 

"প্রকার 

২১৩৯ 

আমাদের দেশের শাস্ত্রে তো আছেইউ-- 

“তদ্বিষ্টোঃ পরমং পদতসদ। পশ্যন্তি সুরয়ঃ 
দিবীব চক্ষুরাততমৃ*”-_ সে বিষ্ণর পরম 
স্থান সর্বদা! দেখেন সুরিগণ ছুযাজুকে যেন 
চক্ষু আতত” ; তা ছাড়া, অন্যা 

কথার প্রতিধ্বনি যত্র-তত্র শুনিতে 

যায়_ যেমন এই একটি কথা-_্যাওা সা)- 
1) 2000 0০0. 0'9107680% ।  ইহাকুষ্টকারণ কি. রর ? 

কারণ হচ্চে এই 2-- 

মনে কর, তোমার আত্মার 

বাক্যালাপ করিতে 

কোথায় আমি তো 

পাইব? তুমি হয 

মণ্যে যেমন পাখী 
মধ্যে তেমনি আতা আঁ 
কথ! হইতে পারে না এইজন্য 
ভি*র নাহির দূর-নিকট প্রভৃতি কোনো- 

আকাশঘটিত সন্বন্ধ নিরাকার 
গল্সাকে স্পর্শ করিতে পারে না; আত্মাকে 

করিয়া? আকাশঘটিত কোনোপ্রকার 
সন্বন্ধ আক্মাকে স্পর্শ করিতেন পারুক্, 

তথাপি তোমান্ধ সহিত আমি যখন নাক্যা- 

লাপ করিতেছি তখন কাজের গতিকে 

রঃ ং ্ "দর প্রার্থনা । দেব! অনুকুল হুইঘাঁ; 
মআামাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর। 

ও একষেবাদ্বি 

সার সত্যর আলোচনা ঞ 

আকলাচ্য বিষয় | 

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে এ 

উঠিয়াছিল এই যে, কাতরভাবেপরচে 
বকে ডাকিবার সময় লোকে করধযো 

উদ্ধে দৃষ্টিপাত করে, অথচ ৬৮, 
ইহ] গ্রব বিশ্বাস ঘে, পরমেশ্বর সর্বব্হ্যাপ। 
এবং সর্নান্তধামী ; ইহার তাৎপর্য কি? 

আমাকে অগতা স্বীকার করিতে হইতেছে 

যে, ৫তোমার আত্মা আমার ডাহির্নিও নহে-_ 

বাঙ্ে নহে__উপরেও স্্্ঘ _ নীল্ষুও নহে__ 
টঈম্মুখে বর্তমান ; কেন না, তোমার 

বাক্যালাষ্টপর সময় তোমার আত্ম 

মুখ-চক্ষুর অভ্যন্তর হইতে উঁকি 
ই ভাবে আমি তোমার আত্মাবে 

ভ্ুনি। এক-তো জুু্জা। অনাকাশে 
ঃক্কারেন, আর ; টিজন্য ভিতর- 
নিকট প্রতি আকাশঘটিত 

টুলগনই হয়না; তাহাতে 

1 পাঁচজনের মতে মত দিয়! 
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মোটামুটি মানিয়া লওয়া যাঁয় যে, আত্ম 
শরীরের ভিতরে আছেন, তাহ। হইলে 

আর-এক দিকে গোল বাধে এই যে, আতা 
তো মনুষ্যের সর্ববশরীর ব্যাপিয়। অবস্থিতি 
করিতেছেন ; আমর! তবে মনুষ্যের প্রতি 

প্রণিধান করিবার সময় মনুষ্যের মুখমগ্ডলে- 
রই প্রতি লক্ষ্য করি কেন? পদাঙ্ুলির 
প্রতি লক্ষ্য করি না কেন 

উপরে যাহ! ইঙ্গিত কর! হইল, তাহাতে 

সহজ-বুদ্ধিতে সহজেই এইরূপ প্রতীয়মান 
হইতে পারে যে, যে-কারণে লোকে মন্ু- 
য্যের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় মনুষ্যের 

মুখমগ্ডলের প্রতি দুষ্টিপ্রেরণ করে, সেই 
কারণে ঈশ্বরের প্রতি প্রণিধান করিবার 
সময় উদ্ধ আকাশে দৃষ্টিপ্রেরণ করে । এখন 
জিজ্ঞাস্য এই যে, সে কারণ কি ? 

ব্রহ্ধাণ্ডের ব্যবস্থা । 

সে কারণ যে কি, তাহার সন্ধান 

পাইতে হইলে চারিটি বিষয় আনুপুর্বি্বিক 
বুঝিয়া দেখ। আবশ্যক-- 

(১) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থ। | 
(২) বৃহৎ ব্রঙ্মাণ্ডের ব্যবস্থা । 

(৩) দুয়ের সৌসাদৃশ্য । 
(৪) সমন্তের সার্বাত্মিক এঁক্য। 
আপাতত মনে হইতে পারে যে, মনুষ্য- 

শরীরে রক্তবাহিনী নাড়ীর নদী-নালা, বায়ু- 
বাহিনী নাড়ীর ডালপালা, তৈজসতন্তর | 
মাকড়সার জাল, অস্থির ইম্টক-গ্গাথুনি, 

মাংসপেশীর কব্জা-বন্ধন, মেদের প্রলেপ 
এবং 

উপকরণের একট৷ পরিপাটি-রকমের'ব্যবস্থা 
আছে; সেই ব্যবন্থ'র পশ্চাৎ ধরিয়া, প্রাপ- 

মন-বুদ্ধি অনাহ্ুতভাবে একে একে শরীরের 
মধ্যে আসিয়া জোটে ; পক্ষাস্তরে, বহির্জ- 
গতে সকলই এলোমেলো কাণ্ড; 
সেখানে প্রাণ-মন-বুদ্ধির বাসের উপযোগী 

তত্তববোধিনী পত্রিকা! 

[ংসের ছাউনি, এই সকল নানাবিধ 

১৬ খড়, তে 

না আছে বসিবার আসন, না৷ আছে শোবার 
বিছানা, না! আছে ব্যবহার্ধ্য-দ্রব্যাদির আ- 
যোজন ;--সেখানে কেহ কাহাকেও চেনে 
না--কেহ কাহারে! খোজ লয় না--কেবল 

একএকট। বিশাল বিশাল কাণ্ড (পমুদ্রে-_ 
পর্বত-_মরুভূমি-_-অরণ্য--ইত্যাকার বৃহৎ 
বৃহৎ . অসাড় অচেতন ভূৃত-নিচয়) 
শত-শত-যোজন জায়গা জুড়িয়। পড়িয়া 

আছে। 

বলিতেছ কি? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবস্থ। 

নাই-+ন। তোমার চক্ষু নাই ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে 
যদ্দি ব্যবস্থা না থাকিবে, তবে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে 
ব্যবস্থা আমিবে কোথা হইতে ? (১) পৃ- 
থিবীর স্তরসজ্জ ; (২) বায়ুমণ্ডলের স্তর- 
সজ্জা; (৩) অভ্রভেদী পর্ববত এবং পাতালু- 
স্পশা সমুদ্রের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের 
বোঝাপড়া )-_তুষাঁর-মুকুটের বাম্পরূপী 
কীচামাল বায়ু-বোঝাই করিয়া পর্ববতনমীপে 
পাঠাইবেন সমুদ্র, আর, নান। দেশের নানা- 
জাতীয় ম্বত্তিকাস্তরণ নদনদী-বোঝাই করিয়। 
সমুদ্রসমীপে পাঠাইবেন পর্বত, উভয়ত 
এইরূপ আমদানি-রপ্তানির বন্দোবস্ত ; 
(৪) বিম্প$ আলোক লইয়া সূর্য্য উঠি- 
বেন দ্িবাভাগে, নিদ্রারসার্্র স্থমধুর আ- 
লোক লইয়। চক্দ্রমা উঠিবেন রাত্রিকালে, 
এইরূপ রকমওয়ারি আলোকের উদয়ান্তের 
পালাবিভাগ ;-__বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের এ কি কম 

ব্যবস্থা 8 বৃহৎ ব্রহ্মা ণ্ডের ইত্যাকার অনি- 

বর্বচনীয় মহা-মহ। ব্যবস্থার কোনে। একটা”র 
একচুল এদ্িক্-ওদিকৃ হউকৃ দেখি--তৎ- 

ক্ষণাৎ ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ডের আত্যস্তরিক ব্যবস্থার 
বিপর্ধ্যয়দশ। উপস্থিত হুইবে। অতএব 
ব্যবস্থাপারিপাট্য ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও যেমন, 
বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি) অণুবীক্ষণের 

চক্ষেও যেমন তাহ! প্রকাশমান, দুরবীক্ষণের 
চক্ষেও তেমনি তাহা। প্রকাশমান। এখন 
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কথ! হু'চ্চে এই যে, কে আগে,কে পিছে? 
কে বড়, কে ছোটো? কে দাতা, কে 
গ্রহীতা? কে কাহার খাইয়া মানুষ ? 
এ কথার উত্তর স্পক্উই পড়িয়া আছে )-- 
ধান্যক্ষেত্রের স্বত্তিকাতেই মনুষ্যের শরীর 

গঠিত, সমুদ্রের নোন্তা জলেই মনুষ্যের 
রক্ত রসাধিত, সূর্য্যের আলোকেই মনুযষ্যের 
চক্ষু আলোকিত ; মনুুষ্যের নিংশ্বাস-প্রশ্বাস 
আকাশের বায়ুমগ্ডলেরই জোয়ার ভাটা । 

ক্ুত্র ব্রন্মাগ্ড পদার্থট। কি? না, সেদিন- 
কার আমি বা তুমি বা তিনি। বৃহৎ 

ব্রঙ্মাণ্ড কি ? না, যেখানে যত আমি ব। 

তুমি বা তিনি আছেন বা ছিলেন বা থাকি- 

বেন, সমস্ত লইয়! বৃহৎ এক ব্যাপার। ক্ষুদ্র 

ব্রদ্ষাণ্ডে যাহ। আছে, তাহা তো ধুহৎ 

ব্রহ্মাণ্ডে আছেই ; ত৷ ছাড়া, ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ডে 

যাহ। নাই, তাহাও বৃহ ব্রঙ্গাণ্ডে আছে; 

দশব্সর পরে যে বালক ভূমিষ্ঠ হুইবে, 
মেই অজ (ত-বালকও বৃহ ব্রক্মাণ্ডে আছে 

(বালকরূপে না থাকুক্__আর কোনো- 

রূপে আছে ); আর, একশত বৎসর পুর্বে 

যে মহাত্মার। বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, 

সেই স্বর্গীয় মহাত্ারাও বৃহৎ ব্রন্মাণ্ডে 

আছেন ; কি বেশে এবং কি ভাবে আছেন, 

সে কথ। ব্বতন্ত্র। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞান, 

প্রাণ, মন প্রভৃতি যেখানে যত-াকছু 

ব্যাপার আছে, সমন্তেরই আকরভূমি বৃহৎ 

ব্রন্দাণ্ড। অতএব এট। স্থির যে, বৃহৎ 

ব্রন্মাণ্ড বড়, ক্ষুদ্র ব্রহ্ষাণ্ড ছোটে। ; বৃহৎ, 

ব্রদ্ধাণ্ড দা, ক্ষুদ্র ব্রশ্মীণ্ড গ্রহাতা ; ইহৎ | 

ব্রন্ধাণ্ড চিরযৌবনসম্পন্ন কত-কালের বুদ্ধ- 

প্রপিতামহু বল। যায় না, ক্ষুদ্র ব্রচ্মাণডও(ল 

সেদিনকার অভিনব বালক, তাহার মধ্যে 

অনেকে অকালবৃদ্ধ। 

দুই পক্ষের নাম তুমি যাহাই দেও ন! 

কেন--সমন্টি-ব্যস্তি নামই দেও, বড়-ছোটো 

সার তোর আলোচনা 

ূ 

০ 

নামই দেও, আর .দাতা-গ্রহীত। নামহ 

দেও-_নাম যাহা দিতে হয় দেও, কেবল 

এইটি মনে রাখিও যে, ছুই পক্ষ একসূত্তে 
গাথা । সেসুত্র হচ্ছে সার্ববাত্মিক এঁক্য। 
কাজেই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অবশ্যান্ত।বী ৷ 

সন্বন্ধ যখন অবশ্যস্তাবী-_-তখন সম্বন্ধানুযায়ী 

কার্ধ্যও অবশ্যন্তাবী। সে কাধ্য কি? 

না, অভাবের পুরণ । অভাব কাহার ?£ যে 

ছোটো, যে গ্রহীতা, মে ব্যন্টি, তাহার ;-_ 
ক্ষুদ্র ব্রহ্মাপ্ডের। অতাবের পুরণকর্ত। কে £ 
না, ঘিনি বড়, যিনি দাতা, যিনি সমন্ভি, 

তিনি ;-_-বৃহত ব্রনধাও। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাগড এবং 
বৃহৎ ব্রঙ্গা(১) দেৌহার মধ্যে ব্যাপার যাহ! 

চলিতেছে, তাহ। সংক্ষেপে এই ৪-- 
(১) ক্ষুদ্র শ্রশ্বাণ্ড চা'ন। 

(২) বুহৎ ব্রন্ধাণ্ড দ্যান। 

(৩) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পা'ন। 

চাওয়ার সহিত পাওয়ার সংযোগের 

নামই আনন্দ । চাওয়ার পুরথচেক্টার নাই 
কণ্মচেক্টা এবং চাওয়ার পূরণের নাই 

ভোগ। একাকী কেবল আমি নহি ব। ভুমি 

নহ, পরন্ত জগৎশুব সমস্ত লোকই চাহি- 

তেছে, চেষ্টা করিতেছে, পাইতেছে ; 
কাজেই, চাওয়ার সহিত চাওয়া'র সুর- 

মিলানো চাই, চেষ্টার সন্িত চেক্টার শ্বর- 
মিলানে। চাই, পাওয়ার সন্িত পাওয়ার 

হ্বর-মিলানে! চাই; লোকমধ্যে একটা 

ব্যবস্থ। চাই। চাহিবারও একটা ব্যবস্থা 

আছে, চেষ্টা করিবারও একটা ব্যবস্থ। 

ছে, পাইবারও একট। ব্যবস্থা আছে । 

ব্যবস্থ'কে উল্লঙ্ঘন করিয়া চাহিলে চাওয়াও 

নিষ্ষল হয়, ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া 

চে! করিলে চেষ্টাও নিম্ষল হয়, ব্যব- 
স্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পাইলে পাওয়া 

নিচ্ষল হয়। দৈত্যদ্রানবের! যখন দেবতী- 
দিগের যজ্ছের ভাগ হরণ করিয়া “পাই- 
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য়াছি” বলিয়। আহলাদে নৃত্য করে, তখন 
তাহাদের জান! উচিত যে, 

“অধন্মেগেধতে তাবৎ ততে৷ ভদ্রাণি পশ্তাতি। 
ততঃ সপত্বান্ জয়তি সমূলম্ত বিনশ্ততি ॥'” 

«অধর্দের দ্বারা লোকে একপ্রকার বৃদ্ধি পায়; 
তাহার পরে কল্যাণ দ্যাখে, তাহার পরে 

শত্রদিগকে জয় করে, সমূলে কিস্ত বিনাশ 

পায়।” ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ডের অঙ্গপ্রত্য- 
ঙ্গের মধ্যেও যেমন--বৃহৎ ত্রহ্মাণ্ডের অঙ- 
প্রত্যঙ্গের মধ্যেও তেমনি, ইহ পূর্ব্বে দেখ! 

হইয়াছে । তা ছাড়া, দুই ব্রহ্মাণ্ডের পর- 

স্পরের সঙ্গে পরস্পরের যোগাযোগেরও 
একটা ব্যবস্থা আছে; সেব্যবস্থার একটা 
যৎ্লামান্য নমুনা এই $-- 

ক্ষুধ। হচ্চে চাওয়1) ক্ষেত্রেকর্ষণ হ"চ্চে 

কর্ম্মচেষ্ট। ; বৃহৎ ব্রহ্গাণ্ডের ক্ষেত্রজাত অন্ন 

দ্বার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের উদরপূরণ হচ্ছে 
ভোগ। ক্ষুদবোধ করিতে হইবে, কর্ণ 
চেষ্উ। করিতে হইবে, অন্নভোজন করিতে 

হইবে, এই হচ্চে ব্যবস্থ(। তুমিহয় তে! 
বলিবে যে, “এ যে ব্যবস্থ। তুমি দেখাই- 
তেছ-_এটা৷ বডদ্র-একট। নীচশ্রেণীর ব্যবস্থা! ; 
উহার নাম করিতে লজ্জাবোধ হয়। মনুষ্য 

দেবহুল্য জীব-সে কিনা পেটের স্বালায় 
লাঙল ধরিবে 1 ধিকৃ !” মুখে বলিতেছ-_ 

“নীচের শ্রেণীর ব্যবস্থ।”--কিস্ত সেই নীচ- 
ক্েণীর ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্চশ্রেণীর 

ব্যবস্থায় ওঠে! দেখি-_-কেমন তুমি বীর- 
পুরুষ! তোমার উদরে একদিন অন্ন মা 

পড়িলে তোমার সাধের মস্তি চতুর্দিক্ 
ভোৌর্তী দেখিতে থাকিবে ! কি ক্ষুদ্র ব্রক্মাণ্ড 

কি বৃহৎ ব্রহ্ষাণ্ড, ছুয়েরই ব্যবস্থা এমনি 
কড়াকড় যে, মস্তক ঘে মাথ! উচু করিয়! 

উদরকে বলিবেন"-“ভূমি কোনো কাজের 

নহ, তোমাকে চাহি না” ; অথবা! উদর যে 

পিত্ববমন করিয়।. মস্তককে বলিবেন-_. 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৬ ক ২ ভাগ 

“তুমি কোন কাজের. নহ, তোমাকে চাহি 
না” ; সূর্য্য যে চোখ রাঙাইয়া পৃথিবীকে 
বলিবেন--দদূর হও, তোমাকে চাহি না” ; 

অথব! পৃথিবী যে মুখ বাঁকাইয়! সূর্য্যকে 
বলিবেন-“তুমি যাও, তোমাকে চাছি ন1”; 

তাহার জে! নাই। সকলেরই সকলকে 
চাহিতে হইবে-_তবে কিন। ব্যবস্থা অন্ু- 

সারে। উদর যদি চায় যে, “মস্তক আ- 
মার কাজ করুন, আমি মস্তকের কাজ 

করিব,” তবে সেরূপ চাওয়া ব্যবস্থাবিরচ্ধ, 
স্থতরাং নিতান্তই নিল্ফল। : 

এখন দেখিতে হইবে এই যে, ব্যবস্থা 

প্রধানত বৃহৎ. ব্রহ্ধাণ্ডেরই ব্যবস্থা-_ ক্ষুদ্র 
ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা সেই মুল ধ্বনিরই প্রতি- 

ধ্বনি; কেন না, ক্ষুদ্র ব্রহ্ম গড বৃহৎ ব্রহ্মা-: 
গর অন্তর্ভূত। কথাটার ভাব এই £-.. 

সমন্ত-শরীরের যেমন মস্তিফ আছে-_ 
বাহুরও তেমনি মস্তি আছে; বাহুর ম- 

তি বাহছুমূলে অবস্থিতি করে। কিন্তু 
“মন্তিক্ষ” বলিতে প্রধানত মাথার মস্তিষ্ক 

বুঝায়-_-বাহুর মন্তিক্ষ বুঝায় না। অঙ্গুলী 
যদি. বলে যে, “মাথার মস্তিষ্কের খবরে 
আমার কি কাজ-_আদা”র ব্যাপারীর জা- 

হাজের খবরে কি কাজ? আমার কাছে 

বাছুর মস্তিকই মস্তিকষ 1” তবে অঙ্গুলীর 
মুখে মে কথ! শোভা পাইলেও মস্তকের 
মস্তিষ্ক সে কথায় কখনই সায় দিতে পারে 
না; মস্তকের মস্তিষ্ক হাসিয়া বলে যে, 
“আমি ঘদি শক্তিসংহার করি-_-ত্ববে বাহুর 

মস্তি্ধ সেই দণ্ডে আড়ষ্ট হুইয়। মৃবত্তব 
হইয়া পড়িবে, তাহা! সে জানে না।” ফল 
কথা৷ এই যে, সমষ্টির কাছে ব্যগ্তির গ্রভুত্ব 
খাটে না। বাহুমূলের প্রভূত্ব অঙ্গুলার 
কাছেই খাটে--মস্তকের কাছে খাটে ন!। 
বাহুর মস্তিষ্ধ এবং যস্তকের মস্তিষ্ষের মধ্যে 

যেমন ব্যষ্টি-সমগ্রি-সম্বন্ধ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের 
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, ছিরগ্ময় কোষ এবং বৃহত ব্রহ্মাণ্ডের হিরগয় 

কোষের মধ্যেও তেমনি ব্যপ্তি-সমণ্টি-সম্বন্ধ । 
কাজেই বলিতে হয় যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের 
হিরগ্ময় কোষই মুখ্য হিরগ্নয় কোষ, ক্ষুদ্র 
ব্রহ্মাণ্ডের হিরপ্নয়-কোষ তাহার একটা চুম্বক 
অনুলিপি ব। প্রতিলিপি। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের 
হিরগ্নয় কোষ যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার 
সহঅ্রদল আসন, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরগ্মক় 

কোষ তেমনি বৃহ ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার সহ- 
আংশু আমন । অতএব সর্বব্যাপী এবং 

সর্ববান্তর্যামী পরমেশ্বরের প্রতি প্রণিধান 
করিবার সময় লোকের চক্ষের চাওয়া এবং 

প্রাণের চাওয়া ছুইই স্বভাবতই উর্দে__ 
বৃহত ত্রহ্মাণ্ডের ছিরগ্নয় কোষের দিকে-_ 

প্রত্যাবর্তন করিবারই কথ । 
পুর্ব্বে বলিয়াছি যে, সূর্য্যের এক নাম 

সরিত! কিন! প্রসবিতা । সূর্য্য এক সময়ে 

পৃথিবী ছাঁড়াইয়া আরো! অনেকদূর পর্য্যন্ত 
পরিব্যাণ্ড ছিল। “কে বলিল ?” বলি- 
যাছেন-জ্যোভির্বিদ্যা! জ্যোতিবিদ্যাঁর 
কথার ভাবে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, 

আদিম কালে মহৎ এক তৈজস পদার্থ. 

অতীব সুক্ষ তৈজন পদার্থ-_ নিখিল আকাশে 
প্রিব্যাপ্ত ছিল ; সেই ুসুক্মম তৈজস পদার্থ 
হইতে পৃথিব্যাদি লোৌকমগুল প্রসুত হুইল । 
পৃথিবী সূধ্য হইতে নীচে নাবিয়া আসিয়!ছে 
অনেক দূর পর্য্যস্ত ;__-সূর্য্য পৃথিবীর প্রাপকে 
উপরের দিকে অর্থাৎ আগনার দিকে টানি- 
তেছে। তা”র সাক্ষী-বৃক্ষদের মূল ব! 
মস্তক যদিচ ভূগর্তে প্রোথিত রহিয়াছে, 
তথাপি বৃক্ষের! উর্ধে হাত-পা ছুঁড়িয়া আ- 
কাশের অভিমুখে ডালপাল৷ বিকীর্ণ ন৷ 
করিয়। ক্ষাস্ত-থাকিতে পারে না। বৃক্ষের 

ভূগর্ড হইতে মূল বা মাথ। বাহির করিতে 
পারে না--সর্পেরা কিন্ত তাহা পারে। 

তবে কিনা সর্পের! পৃথিবীর সঙ্গে লপ্টা- 

সার সততার আলোচনা ১৪৩ 

লপ্টি-ভাবে চলাফের] করে। পশ্বাদি জন্তরা 
কেহ বা সরু-সরু ছুই স্তস্তে ভর করিম! 
পৃথিবী হইতে অলগ্ হুইয়! দড়ায়-_ঘেমন 
সারসপক্ষী; কেহ বা! মোটামোটা চারি 

স্তস্ভতে ভর করিয়া পৃথিবী হইতে অলগ্ 
হইয়! দীঁড়ায়__যেমন হুত্তী।. জীবগণের 
মধ্যে মনুষ্যই কেবল একাকী পূর্ণমাত্রায় 
পৃথিবী হইতে মাথা উ“চু করিয়। দড়ায়। 
মনুষ্যের মস্তক যেমন পৃথিবী হইতে উর্ধে 
উঠি; দাঁড়াইয়া! মনুষ্যের অপার্থিব বিশেষ- 
ত্বের পরিচয় প্রদান করে, মনুষ্যের চাঁও- 

যাও তেমনি পৃথিবী হইতে উর্ধে উন্মুখ * 
হইয়। মনুষ্যের অপার্ধিব বিশেষত্বের পরিচয় 
প্রদান করে। 

মনুষ্যের আধ্যাত্মিক প্রাণের চাওয। 
স্বভাবতই ছুই দিকে দৌড়ে__মনুষ্যের 
দিকে এবং পরমেশ্বরের দিকে । মনুষ্যের 

চক্ষের চাঁওয়াও তাহার সঙ্গে গোড় দিয়া 

সম্মুখে মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি এবং উর্ধমুখে 

ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর, 
এঁ ছুই দিকের দৃষ্টি-চালনা-কার্ষ্য যাহাতে 
সনির্ববাহ হইতে পারে, তাহার মতে। একট। 

দীপ-ব্যবস্থাও মনুষ্যশরীরে আছে । অশ্ব- 
গবাদ্দির ছুই চক্ষু তাহাদের ললাটের ছুই 
পার্থে আড়াআড়ি ভাবে বসানে। রহিয়াছে-- 

ইহা! সকলেরই দেখ! কথ।। কেবল মনু- 

য্যের এবং মনুষ্যাকৃতি জীবের ছুই চক্ষু 

ললাটের সম্মূধে একপংক্তিতে বসানো 
রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। জাতি- 
ভাইপ্দিগের পরম্পরকে পরস্পরের চক্ষের 

চাওয়ার মধ্য দিয়া মনের চাওয়া জানানে। 

চাই--তাই মনুষ্য এবং মনুষ্যাকৃতি জীব- 
দিগের ছুই চক্ষু সম্মুথদৃষ্তির উপযোগী করিয়! 
ললাটের মধ্যস্থলে একপংক্তিতে বসানে। 

রহিয়াছে । তাহার মধ্যে বিশেষ একটি 
ব্য এই যে, জাতিভাইদিগের সহিত 
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সম্মুখদৃষ্তটি চালাচালি করিতে বানরদিগ- 
কেও দেখ! যায়; কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশে 
উর্দে দৃষ্টি প্রত্যাবর্তন করিতে আর- 
কোনে! জীবকেই দেখ! যায় না _সওয়ায় 

মনুষ্য । কাজেই বলিতে হয় যে, জ্মধ্য- 

স্থিত তৃতীয় চক্ষর উর্দদৃষ্টি মনুষ্যের একটি 
স্ব্গাতীয় বিশেষস্ব। তবে কিন, মনুষ্য মবে- 
কেবল হাম!1গুড়ি ছাড়িয়া মাথা উচু করিয়! 
দাঁড়াইতে শিখিয়াছে_-এখনে। মনুষোর 

তৃতীয় চক্ষ তাল করিয়! ফোটে নাই। ফলেও 
দেখিতে পাওয়! যায় যে, মন্ুষ্যের চাওয়ার 

ঘতট। টান মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি, তার মিকির 

পিকি টানও. ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি এখনে! 

লোকসমাজে জন্মে নাই। মনুষ্যের চক্ষুর 
প্রতি চাহিয়! মনুষ্য কি নাকরে? মনুষ্যের 

চক্ষুর প্রতি চাহিয়া যোদ্ধা হেলায় প্রাণ 

দ্যায় নাবিক ভেলায় সমুদ্র পার হয়, কবির 

কণ্টের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, বিজ্ঞানবিৎ 
পণ্ডিতের সুল্মদৃ্টি পাধাঁণভেদী হইয়। উঠে । 
কোনে! দিখ্িজয়ী মহাপুরুষের চতুদ্দিকৃ 
হইতে যদি মনুষ্যমগ্ুলীর চক্ষু স্থদূরে সরাইয়। 
রাখা যায়, তবে তাহার মহাপ্রতাপান্বিত ৷ 

৷ সম্মুথঘৃষ্তির বিস্তার উর্ধাদৃষ্টির একতানতা, শৌর্ধ্যবীধ্য-প্রভাবপরাক্রম সমস্তই এক- 
মুহুর্তে মাটি হুইয়া যায় ! দেশশুদ্ধ লোকের 
প্রাণের চাওয়৷ এবং চক্ষের চাওয়া, ছুইই 
মনুষ্যের চক্ষুর দিকেই দিবানিশি উন্মুখ ) 
তা বই, বর্তমান-কাঁলের কৃতবিদ্যলমাজে 
কয়জনের প্রাণের এবং চক্ষের চাওয়। ঈশ্ব- 

রের চক্ষুর প্রতি দিনের মধ্যে একবারও 

প্রত্যাবর্তন করে ? কিন্তু যাহাই হুউক্ না 
কেন-_মনুষ্য সত্য সত্যই কিছু আর পশু 
নহে-_মনুষ্য মনুষ্য | 

এটা যখন স্থির যে, তৃতীয় চক্ষ্র উর্ধদৃষ্টি 
মনুষ্যের একটি স্বজাতীয় বিশেষত্ব, তখন 
তাহ। হইতেই আমিতেছে এই যে, সম্মুখ 
দৃষ্তিই মনুষ্যের সর্ববন্থ নহে। কিন্ত তথাপি 

তত্তীবোধিনী পত্রিক। ১৬ সা, ২ ত1% 

সন্মুথদৃষ্টি এবং উদ্ধদৃষ্টি, দুয়ের মধ্যে এমনি 
একট। ক্রমান্বয়িতা-স্বদ্ধ আছে--যাহা। 
কোনে অংশেই উপেক্ষণীয় নহে ; মে সম্বন্ধ 
এইরূপ £-- | 

মনে কর, একট! অরণ্যের মধ্যে শাখায় 

শাখায় ঘর্ষাঘর্ষি হইয়। এক স্থানে অগ্নি উখিত 

হইল। প্রথনে সে অগ্নি বায়ুদ্বার। তাড়িত 

হইয়! সম্মুখে বিস্তৃত হইতে লাগিল,এবং পাঁর- 

শেষে সমস্ত অরণ্যটা৷ কবলিত করিয়া আকা- 
শাভিমুখে উদ্ধত হইয়া উঠিল। একটি 
এখানে দ্রক্টব্য এই যে, যে দাবানলের নীচের 
বিস্তার যত বেশী, তাহার উপরের শিখাগ্র 

ততই উচ্চে উত্থান করে। আর-একটি 

দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নির শিখাগ্র বিন্দু-পরি- 
মাণ) অথচ সেই স্থানটিতে অগ্নির সমস্ত 
উত্তাপ যেন কেজ্জীভূত হইয়া! রহিরাছে-. 

এমনি তাহার প্রবল: দাহিক1 শক্তি। তৃতীয় 

দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নির নীচের বিস্তার, 
শিখার উদ্ধগামিতা এবং শিখাগ্রের প্রাখধ্য, 

তিনের পরিমীণ পরস্পরের সদৃশ । এই 
উপমার সাহায্যে মোটামুটি এইরূপ একটা 
ভাবের উপলব্ধি মহজেই হইতে পারে যে, 

এবং লক্ষ্য কেন্দ্রের প্রভাবমাহাত্ম্য, তিনের 

মধ্যে সৌসদৃশ্য রহিয়াছে। 
এবারকার প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়গুলি 

মোটামুটি লৌকিকভাবে বলিয়। ছচোক। 
হইল । যাহ। বল হইল---কথাগুলি মোটা- 

মুটি-ধরণের বটে, কিন্ত তাহার মধ্যে 
অনেকগুলি সুক্ষম বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক 
তত্ব চাপা দেওয়া রহিয়াছে । শেষোক্ত 
তত্বগুলি খোলস! করিয়া ভাঙিয়া৷ না বলিলে 

-পাঠকবর্গের মনের ধন্দ কিছুতেই মিটিবে 
না, তাহা! আমি জানি। সেই সুক্গমতত্বগুলি 
অবশ্য প্রকাশ্য-_কিস্ত'শনৈঃশনৈঃ ক্রমশঃ | 
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রাজন।তি সংগ্রহ | 

উপায় পূর্বক ল'ভের ইচ্ছ। করিবে। 
প্রকৃত অবসর বুঝিয। আক্রমণ করাই 
উচিত। কেবল বিক্রম প্রকাশেই যাহার 
দন্ত তাহার কাধ্য পশ্চান্তাপের জন্য হইয়া 
থাকে । স্প্রলঙ্ন বুদ্ধি দ্বার। সাধ্যাসাধ্যের 

পরিচ্ছেদ করিবে, যাহারা এই বিষয়ে 

বিমুখ হত্তীর পর্বতবিদারণের চেষ্টা যেমন 
দন্তভঙ্গের জন্য হয় তাহাদের উদ্যমও সেই- 
রূপ হুইয়। থাকে । যাহার। অপাধ্য বুঝি- 

যাওকার্্ে প্রবুন্ত হয় কেবল ক্লেশ ব্যতীত 

আর তাহাদের কি ফল হইতে পারে । ফলত 

কর্মবিপন্তি স্পউই পরিশ্তাপের কারণ 

হয়। জ্ঞানানুগত বুদ্ধিধার সম্পদের পদে 

উঠিবার চেন্ট! করিবে, যাহারা সাবধানে 

পদন্যাস করে তাহারাই উন্নত শৈলশিখরে 

উঠিতে পারে। রাজপদ অতিছ্রারোঁহ ও 

অন্প মপচারেই তাহ। দুষিত হইয়। যায়। 
সকল কাজই স্থির বুদ্ধিতে করিবে, স্থির- 
বুদ্ধিক্কত কার্ধ্য অচিরাথ মনোহর বনের 

ন্যায় ফলপ্রদান করিয়া থাকে । বুদ্ধি- 

বিচার সহকারে কাধ্য আরন্ত করলেও যাঁদ 

তাহা! ণিক্ষল হয় তাহা তদ্রপ পরিতাপের 

কারণ হয় না যেমন মোহকৃত কাধ্য পরি- 

তাপের জন্য হইয়। থাকে । 

আপনাকে ও শক্রপক্ষকে সমাক বুঝিয়। 

বিগ্রহার্দি করিবে, এই আন্নপরঞ্ঞানই 

দ্মাকবিজ্ঞান। যে কাধ্যে ফল কিছুই 
নাই অথব। যাহ! সান্দগ্ধকল এবং যাহার 

অনুঠানে কেবল ররুশবাহুল্য বুদ্ধিমান 
লোক কদাচ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন 

না। যাহার উত্তর কাল শুণপ্রদ ও হিত- 

“কর সাধুগণের মেই কার্য্যই সুসন্মত। যে 

ধারা বৎ হয় কার্ধ্য মাধন করিবে। 

রাজনীতি সংগ্রহ ১6৫৫ 

রূপে নিন্দনীয় হইতে হয় না সেই কার্য্য 
আপাতত দৃষ্টিতে কটুকষায় বোধ হইলেও 
তাহ। করিবে । ফল লাভের জন্য বুদ্ধি 

পূর্বকই কর্ম কর! উচিত, অবিচারে কর্না- 

রস্ত করিয়া সম্পদ অর্জন কর! বড় কঠিন, 
সিংহ উপায় সহকারেই মত হস্তীর মস্তকে 
পদ।পণ করিয়! থাকে। যাহার। প্রকৃত বিচ- 
ক্ষণ তাহাদের কুত্রাপি কিছুই অপাধ্য নাই, 
অভেদ্য লৌহকেও লোকে উপায় অবলম্বন 
করিয়! দ্রবীভূত করিয়া থাকে । একট। 

লৌহখণ্ড বহন কর তদ্বারা তোমার স্বন্ধছেদ 
হইবে ন| কিন্তু উহাই অল্প হইলেও যদি 

জল যে 
অগ্নি নির্বাণ করিয়! থাকে ইহ! লোক- 

প্রপিদ্ধ কথ। কিন্তু উপাষ় যোজিত এ অগ্নিই 

আবার জল শোষণের কারণ হয়। আবি- 

_জ্ঞাতের বিচ্ঞান,বিজ্ঞাতের নিশ্চয়তা, কার্ধয- 

। দ্বৈধের সন্দেহচ্ছেদন ইহাই সম্যকদর্শন | 
সকল লোকেরই পুজ্য, ব্রাহ্মণত্বের হ্যায় ' 

০০ ০ ০ পিস অপ | শত ৯৮ পপ ০ পপ পর জর আর 

জি 

পণ্ডিতের পরামর্শ শুনিবে, কাঁহারই অব- 

মানন। করিবে ন। এবং স্থুকথ। পাইবার জন্য 

আদর পহক্ারে সকলেরই বাক্যে কর্ণপাত 

কর। আবশ্যক । বেরাজ!| গর্বিত কার্ষ।- 

কাধ্য বিচারে বিমূঢ় এবং যিনি মন্ত্রীকে 
অতিক্রম করেন শত্ররা তাহাকে অচিরা 

পর!জয় করিতে সমর্থ হয়। সবিতোভাবে 

মন্ত্ববীক্প রক্ষা! ফরিতে চেষ্তিত থাকিবে, 
রাজপদের তাহাই বীজ, যাহা ভেদ হুইলে 
নিজের ভেদ হয় এবং যাহা রক্ষিত হুইলে 

নি্দেই স্থরক্ষিত হইয়। থাকে । যাহাতে 

পশ্চাৎতপ জন্মে না, লোকান্ুরাগ যাহার 

ফল সেই মন্ত্রই অভান্ট মন্ত্র। এই মন্ত্রের 
পাঁচটা মঙ্গ_-সহায়, সাধন, উপায়,দেশকাল 

বিভাগ ও বিপ।তুর প্রতীকার। উদঘ,ক্ত 

কার্যে যত্রপন্ন এবং অন্ুদঘ,ক্ত কারে চ%- 

পর হইবে, সদ্ত্তি ঘর এই সমস্ত কাখ্য 
কার্ধ্য হিতানুবন্ধি, যাহার অনুষ্ঠানে কোন- | প্রবুক্ত হইলে অবশ্য ফলপ্রদ হইয়। থাকে । 



১৪১৩ 

কাধে মনের অনুমাত্র আশঙ্কা হয়ন! 

সেইখানেই বুঝিবে সন্ত্রিমনের সাহিত 
নিজের সাম্য । যেকার্্য দ্বারা সাধুগণের 

নিন্দাভাজন হুইতে হয় না তাহাই অনুষ্ঠান 
কর! কর্তব্য । মন্ত্রীরা কোন বিষয় মন্ত্রণ! 

করিয়। দিলেও রাজা! নিজে ভূয়োভূয়ঃ 
তাহার বিচার করিবেন এবং সেই বিষয়েই 

প্রবৃত্ত হইবেন যাহাতে স্বার্থের কোন 

ব্যাঘাত ন1 হয়। স্বার্থপর মন্ত্রীর! যুদ্ধ দীর্ঘ- 

কালম্থায়ী করিবার চেষ্ট। করে, যে রাজ 
শদীর্ঘকালসাধ্য কার্যে আকুল থাকে 
তিনি মস্ত্রীদিগের প্রকৃত রূপে ভোগ্য হইয়া 
থাকেন। মনংপ্রসাদ শ্রদ্ধ! ও ইন্ড্রিয়পটুতা 

থাকিতই বুঝিবে অনুষ্ঠিত কর্ম স্দ্ধি 
হইবে। 

মন্ত্রণ। যাহা স্থির হইবে পুনঃপুনঃ তাঁহার 
পরিবর্তন করিবে না, প্রত্ত তৎপ্রতি 
শ্রদ্ধা স্থাপন পূর্বক তৎসংরক্ষণে যত্রবান 
থাকিবে, দৃঢ়তা না থাকিলে নিজেরই 

অনিষ্ট হয়। মদ, প্রমাদ, কাম, স্বপ্নপ্রলাপ 
এবং প্রচ্ছন্ন কাঁমনীগণ মন্ত্রভেদ করিয়। 

থাকে। যেগৃহেস্তম্ত ও গবাক্ষ নাই সেই 
গৃহে এবং প্রাসাদের উপর ও অরণ্যে 
প্রচ্ছম্নভাবে মন্ত্রণা করিবে । মনু মক্ত্গুহ 

দ্বাদশ, বৃহস্পতি ঘোড়শ ও শুক্র বিংশতি 

প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন । অপরে বলেন 

মন্ত্রগুহ যথাসভ্ভব নিশ্পাণ করিবে । রাজা 

মন্ত্রণাগারে প্রবশ করিয়া সমাহিত চিন্তে 
ৰার্ধ্য সিদ্ধির জন্য মন্ত্রিগণের সহিত পরা- 
মর্শ করিবেন। তিনি ইহাদের প্রত্যেকে- 

রই কথা শুনিবেন কিন্তু ইহাদের মধ্যে 

যিনি দৃষ্টকর্ন্টা হিতকারী ও স্থবৌধ তীহা- 
রই মতস্থ হুইয়া কাধ্্যানুষ্ঠান করা আব- 
শ্যক। কোন বিষয় স্থির করিয়া কার্য্য- 

কাল অতিক্রম করিবে না, কার্যযোগ 

নিতাস্্ ছুলভ, ইহা কদাচই ঘটিয়। থাকে । 

'তত্ব'বাধিনী পত্রিকা ১৭ ++, ২৭ 

সৃতরাং যে সময় যাহা! করিতে হুইবে তাহ! 

কিছুতেই কদাচ উপেক্ষা করা উচিত নহে, 
কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই বিষয়ে সাধুসম্মত 
পথ নির্বাচন করিয়া লইবেন। যিনি যথা- 

কালে অনুষ্ঠান করেন তিনিই তাহার স্বাছু- 
ফল ভোগ করিয়। থাকেন। এইরূপে রাজা 

দেশকাল ও সহায় সম্পদ পর্যবেক্ষণ করিয় 

পররাষ্ট্র আক্রমণ করিবেন। এই বিষয়ে যেন 
কিছুতেই অস্থিরতা প্রকাশ না পায়। যে 
রাজার অহিতকর কার্যে হিতবুদ্ধি, ঘিনি 
মন্ত্রীর মতে অনাস্থ। দেখান সেই নির্সেধ 

নিশ্চয়ই পতন লাভ করেন, তাহার আর 

পুনরুত্থান হয় না। 
মন্ত্রণা স্থির হইলেই €য়াণের জন্য 

অগ্নে দূত পাঠাইবে। যিনি প্রশান্ত, ম্মরণ- 

শক্তিমৎ, বাগ্মী, শাস্ত্র ও শস্ত্রে নিপুণ, এবং 

যাহ:র বিশেষরূপ কার্যযপট্তা আছে সেই- 
রূপ লোকই রাজার দূত হুইবে। দূত তিন 
প্রকার- _নি্মষ্টার্থ, মিতার্থ ও শাসনবাহক । 
এই সমস্ত দূত ভর্তৃনিদেশে স্বরাষ্ট্র ও 
পররাষ্ট্রে বিচরণ পূর্বক সমস্ত জ্ঞাত হইবে। 
এতদ্বতীত অন্তঃপাঁল, মিত্র, আটবিকগণকে 

জলস্থল পরীক্ষার জন্য অগ্রে পাঠাইবে ॥ 
রাজ। সম্যক ন! জানিয়া। শক্রপুরী ও শত্র- 

পভায় যাইবেন না, কাধ্যের. নিমিত্ত কাল 

প্রতীক্ষ। করিবেন । আক্রমণের পুর্বে শত্রুর 

সাররত্া, ছুর্গ, হুর্গরক্ষা, শত্রুর ছিদ্রে, কোষ, 

মিত্র ও বল প্রভৃতি সম্যক জানিবে। 

প্রজার তাঁহার প্রতি অনুরক্ক কি বিরক্ক 

তাহাও জাত হুইবে। 
ক্রমশঃ | 
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পয ১৮২৬ মুল্য প্রাপ্তি 
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১৮২৬ শকের বৈশাখ হইতে কার্তিক 

মাস পর্যন্ত তত্ববোধিনী পত্রকার 

সাহায্য ও মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার । 

শ্রীমন্মহ্র্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কণিকাতা ১২৭ 

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায় পা ৯১২২ 

শ্ীযুক্ত বাবু পন্মনাথ নারায়ণ দেও পারলাকেমিডি ৩%* 

»» »» সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ৩২ 

95 55 গোপালচন্ত্ দে 55 ১ 

১ ১১ সুরেন্্রনাথ কবিরত্র ১৯. 

৪, মহারাজা মণীন্দ্রন্্র নন্দী বাহাছুর কাসিমবাজার 

১২1%০ 

», বাবু অবিনাশচন্ত্র মজুমদার লাহোর ৩ 

॥ এস পিনিংহ এক্কোয়ার কলিকাতা ৩1৮০ 

» ১, প্রসম্নকুমার রায় চৌধুরী বালীগঞ্জ ৩২ 

» ৯১ সতীশচন্ত্র মল্লিক কলিকাতা ৬২ 

»১ ১১ হরনাথ রায় টু ৩. 

» ১ সাতকড়ি মিত্র ৩২ 

*» ১, লাঁলবিহারী বসাক রঃ ৩২ 

» ১ দ্বিজেন্ত্রনাথ দত দেবাননপুর ৬%০ 

১ ১ জে, সি, ঘোষ নাগপুর ৩৮০ 

»১ ৪, দ্বারকানাথ রায় কলিকাতা ৩.৭. 

5 ১৮ ঝামচরণ মিত্র ১, ৩২ 

১ ১১ বেহারীলাল মলিক  », ৩ 

»৮ » কেদারনাথ রায় ১ ০২ 

জমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী পুটিয়া ৩৯ 

ভীযুক্ত বাবু পুর্ণচন্্র ঘোষ কলিকাত৷ ৩২ 

85 55 গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ৪৪ ৩ 

৯5 9 দেবে নাথ মিত্র ৃ রি ৩৭. 

»৮ ১৯ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত 

» রায় বলাইচাদ পাইন বাহাছ্বর কলিকাতা ৩২ 
» বাবু চন্ত্রশেখর বস্থ 

,» ১ অঘোরনাথ শেঠ 

»» ১৮ যোগেন্দরনাথ চৌধুরী 

» ৮ নিমাইটাদ মলিক কলিকাতা ৩৬. 

»০১ হরিমোহন দত্ত 

»» ৮» প্রসাদ দাস মল্লিক 

» ১১ বৃন্দাবন দাস 

, জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর 

» ১১ রামচন্দ্র সিং 

» পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ 

তি খ্ঃ চি 

শুধুক্ত বাবু গগনেগ্রনাথ ঠাকুর 

» কুমার হৃবীকেশ লাহ! বাহাছর 

» রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর 

» বাবু গোবিন্লাল দাস 

১৪০ 

পাুয়া ৩৮০ 

% ৩২ 
্ ৩. 

কুমষিলা ৩৮ 

রী ১1০ 

5১ ৩৬ 

কাণ্টাই ৮৩২ 

কলিকাতা ৩৬. 

5 ৩. 

2 ৩ 

55 ৩৬ 

59 ৩ 

8৯ ৩ 

5 ৩ 

, মৌলভি বিলাইত হোসেন সাহেব »১ ৩ 

১11, উ. থযাা500 10995 03910621015 ৩1% 

গ্রণুক্ত বাবু গোবদ্ধন শীল  চন্দননগর ২1%ৎ 

[01 1), ২২. 0179661000, কলিকাত। ৩৭ 

শ্রীযুক্ত বাবু হুরকুমার সরকার রাজসাহী ৩:৮০ 

১ ১) দীননাথ গঙ্গোপাধ্যার হাপিসহর  ৬৭* 

»» ৯ বনমালী চক্র কলিকাতা ৩৭৬. 

»। সম্পাদক ব্রান্মমমাজ নোয়াখালী ১০২ 

» বাবু শ্রীনাথ বায় বাহাছুর কলিকাতা ৩৯ 

১ ১, অক্ষয়কুমায় ঠাকুর ি 

55 তি 

59 9) গোপালচন্ত্র বড়াল পাহাড়পুর ১৪৩ 

+ ৯, আশুতোষ চক্রবর্তী কলিকাতা ২৭. 

১১) বৈকুগ্ঠনাথ সেন সইদাবাদ ৬৮০ 

।। ৯৯ মুহেখচন্দ্র বৌষ বীকুড়া ব্রাঙ্গলমাজ ৫২ 

,, ১, কীত্তিরাম' বড়ুয়া 

» *» বুবীন্দ্রনাথ.ঠাকুর 

» 5 গিণেশপ্রসাদ লাল। 

» সম্পাদক ত্রাঙ্গসমাজ 

» বাবু জগৎচন্ত্র নাথ 

শিলং ৫২. 

কলিকাতা ৩.৬. 

দ্বারভাঙ্গা ৩1৮০ 

কাকিনা ৬৭০ 

গোয়াড়ী ১৩০ 



১৬ কম, ২ ভি তত্ববোধিনী পত্রিকা 
ওয়ার ররর. রি অন আত 

পা অর এট ্্স্০্-* ০ ০ ৩৫5 এত ৬ ০০ পার আর, পর রশ পপ এ এ খন ০ 

যত 

১৩৫০ 

আয়। 

ব্রাঙ্মসমাজ ৪৪৪ ৪৪৪ 

সান্বংসরিক দান। 

যুক্ত রায় বলাইটাদ পাইন বাহাছুর 
৯৫৬ 

তন্ববোিনী পত্রিকা .*. 

ব্রা্গধর্মম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন *** ১৭ 

গচ্ছিত 

সমন্তি | ৪৫৪. 

আয় ব্যয়। কী. ও 
ব্রাহ্মসমাজ ১৮৮০ 

ব্রাঙ্গ সম্বৎ ৭৫, কার্তিক মাস । : ৃ 
তত্ববোধিনী পত্রিক। ১৫৬৩ 

ৃ খআ দি ত্রাঙ্মমাজ। পুস্তকালয় যা 1/০ 

আয় ঙ ৫৩৮০৩ 
যন্ত্রালয় ৬॥//০ 

কার 5 ৬৫২৮/৩ 
পূর্ব সমন ৪১1/৩ 

সমগ্ভি ৭০৬//৩ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুয়। 

বায় হা ৪5 শ্রীমুরেন্্রনাথ ঠাকুর । 

.. ৰ জ্ীতাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যান় | 

স্থিত ৬৬৫০ | শ্রীযোগেক্জনাথ শিরোমণি সম্পাদক। 
জারা কার্যাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক । 

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত রা 

'আদি ব্রাক্মপমাজের মূলধন ূ ূ 

এককেত| গবর্ণমেণ্ট কাগজ বত পন্ | 

৫০৬২ 

সমাজের ক্যাশে মন্ুত | পঞ্চসপ্ততিতম সাহ্ৎসরিক 

ই ব্রাঙ্মলমাজ। 

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার 
প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় 

আদি ব্রাহ্মমমাজগৃহে ব্রন্মোপাঁমন। 

*৯ | হইবে । অতএব এ দিবল যথা 
সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপ- 
স্থিতি প্রার্থনীয় । 

বীনা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
১০৬, আনুরেক্দ্রনাথ ঠাকুর । 

শ্রীসত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় । 
১1০ * সম্পাদক । 

৫৩৮৪০ স্পা 



পরসাধাতজলিহলবব্খাধীনান্যন্ হাতলাবীন্মহিহ ঘজীলভঙেন। অহ্ধ পি গ্রালললনা জিষ ব্রমন্মিহযেহমলীহাদীবাস্িলীয্ 

বঙ্ধতথাছি গন্জশিহন্া অঙ্জান্থযন্তত্মনিল্ অঙ্ধমিবগুষ ঘুত্বদদমিলমিনি। হযাহর লহ দীঘাঘাল্া 

থাহজিক নতিবাত্ত খলনাবলি। শতান্ গীলিহাত দিঘক্মাহ্াবাছলত্ লবৃঘাব্তগীক । 

শান্তিনিকেতনে চতুর্দশ সামৃৎ- 
সরিক ব্রন্মোৎসব | 

গত ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের উৎ- 
সব যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । এই 
উপলক্ষে স্থানীয় জনসাধারণ উপস্থিত হুইয়। 

ছিলেন। ছিন্ন প্রদেশীয় লোকের তাদৃশ 
সমাগম হয় নাই। এই উৎসবে আদ্ধাম্পদ 

শ্রীযুক্ত বাবু রবীজ্জনাথ ঠাকুর প্রাতে ও 

সন্ধ্যায় আচার্যযের আপন গ্রহণ করিয়াছি- 

লেন? তাহার উপদেশ অতিমান্র মর্মম্পশাঁ 
হইয়াছিল | কি জন্ত এই ৭ই পৌষের 
মহোৌৎদব, কেনই বা নানাস্থান হইতে 

শাস্তিমিকেতমে এত লোকনধাগম হয় 

রবীন্দ্র বাবু শ্রোতৃগণের মনে সুমি ও 

সরল তাঘায় তাহ। অঙ্কিত করিয়। দিয়া- 

ছিলেন। দ্বিগ্রহরে মেল! হুইয়াছিল। এই 

মেলার কোলাহলে সেই বিস্তীর্ণ প্রাস্তর পৃ 

হইয়া উঠে এবং স্থানীয় দ্রেব্যা্দির ক্রয় 
বিজ্রয়ও যথেষ্ট হয়। দীনহীন দরিদ্রের! 
অন্ন বন্্াদি পাইয়। এই উৎসবে পুর্বববৎ 
ধেগ দিয়। আনন্দ ও উল্লাস প্রদর্শন করিয়া" 

ছিল এবং রাত্রিতে বিপুল বন্কুযৎসব সর্বব- 

সাধারপকে পুলকিত করে। ফলত ৭ই 

পৌষের এই মেল! স্থানীয় লোকদ্দিগের যে 
ক্রযশঃ অধিকতর আনন্দবর্ধন করিতেছে 

সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কালেষে 

ইহ। অন্যন্য তীর্থক্ষেত্রের মেলার ন্যায় সর্বব- 
সাধারণের একট আকর্ষণের বস্তু হইবে 

তাহার পুর্ণ সম্ভাবনা । এই স্থলে একটা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথ! আছে। অন্যান্থয 

তীর্ঘের মেল। দোষসম্পর্কশুন্য নহে । তথায় 
অনেক আপত্তিজনক বস্ত অবাধে ব্যবহৃত 

হয় এবং পতিত ও অপবিত্র স্ত্রীলোকের 
নৃত্যগীতাদি ও যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়া থাকে । 
কিন্তু এই মেল! ত্রাঙ্মের মেলা, ত্রহ্ষ 
ইনার অধিষ্ঠাতা, ইহা! সর্বাংশে পবিত্র । 
ইাতে এমন কিছুই নাই ধাহাতে লোকের 
মন কুপথে আকৃষ্ট হয়। যে উদ্যান 
মেলাভূমি তন্মধ্যে স্তস্তে স্তস্তে বেদমন্দ্র 
খোদ্িত। যিনি জ্ঞানী তিনি তাহাতে 

অনেক চিস্ত। করিবার বিষয় পান এবং যিনি 

ভক্ত তিনি ভক্তিপথের পরিপোষক অনেক 

কথা পাইয়া থাকেন। উদ্যানের স্থানে 
স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদি ব্বক্ষতল শোভিত 

করিয়া আছে। ধাহার ইচ্ছ। তদুপরি ধ্যানস্ছ 
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হইয়া বন্থন স্তপ্রশত্ত প্রাস্তরের স্থনির্শল 

বায়ু, বিহ্ঙ্গকুলের মধুর কোলাহল, প্রকৃ- 
তির রমণীয় সৌন্দর্ধ্য তাহার ধ্যানের সহায়তা 
করিবে । তিনি গৃহে ঈশ্বরচিস্তায় যে ্থের্য্য 
ও আরাম লাভ করিতে পারেন না তথায় 
নিশ্চয়ই সেই স্থর্ধ্য ও আরাম পাইবেন। 
ফলত এই উদ্যান--মেলাভূমি শিক্ষা! ও 
দীক্ষাপ্রদ গুরুর গ্যায় জ্ঞানী ও ভক্তেয় বিশেষ 
আদরের ও গৌরবের বস্ত। এই মেলার ইহাই 
বিশেষত্ব । এই বিশেষত্বে ইহ! অন্যান্য প্রদে- 
শীয় মেলাকে অতিক্রম করিয়াছে । এই গুণে 

ই! ভারতবর্ষের উদাসী সন্গ্যাসী--যাহার। 
এই জ্ঞানের জন্য--ঈশ্বরের জন্য প্রলো- 

ভনপুণ সংসারের মায়ামোহ ছাড়াইয়া পর্য্য- 
টন প্রসঙ্গে কালক্ষেপ করিতেছেন ভঘিষ্যতে 

এই স্থান যে তাহাদ্দেরই একট। আশ্রয় স্থান 

হইবে আমর। সর্বান্তঃকরণে তাহাও আশ! 
'করি। এক্ষণে ধাহার কৃপায় লোকস্থিতি 

অব্যাঘাতে চলিতেছে তিনি ইহার স্ছাধিতা 

সম্পাদন করুন আমাদের এই প্রীর্ঘন। 
প্রাতঃকালের উদ্বোধন । 

শাস্তিমিকেতনের মহোৎসবের পৃতগন্ধ 

আবার দিকৃদিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
অদ্যকার স্নিগ্ধ প্রভাতে এই শীস্ত তপোবনের 
পবিত্র ব্রক্মমন্দিরে আমরাও এই উৎসরের . 
যাহা সার সম্পত্তি তাহ! সঞ্চয় করিবার : 
জন্য প্রস্তত হইয়াছি। রাত্রির অবসানে 

মোহনিদ্র! পরিহার করিয়। এক্ষণে প্রভা- 
তের সূর্যযালোকে ধাঁহার মঙ্গল সম্ভ৷ চতু- 
দিকে অবলোকন করিতেছি, ধিনি এই 
উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি নিখিল 
ব্রঙ্মাণ্ডের অধীশ্বর, যিনি পিতা, যিনি মাতা, 
ধিনি গুরু জ্ঞানদাতা, যিনি প্রতি নিমেষে 
অজভ্রধারে করুণাবারি বর্ষণ করিয়া আমা- 

দিগকে প্রতিনিয়ত রক্ষণ ও পালন করি- 

তেছেন, ধিনি প্রত্যেকের আত্মাতে সমা- 

তত্বঘোধিনী পত্রিকা ১৬ কী, ২ ভ।গ 

সীন থাকিয়া তাহার অম্বতময় মঙ্গলময় 
পথে প্রত্যেককে আকর্ষণ করিতেছেন, 

ধিনি প্রতি জাক্মাকে এমন করিয়া তাহার 

প্রেমন্ধা বিতরণ করিতেছেন, এমন ক- 
রিয়া প্রতি আত্মার মোহান্ধকার দূরীভূত 
করিতেছেন, যে, জগতে সেই আত্মাটাই 
যেন তাহার একমাত্র যত্বের ধন, যিনি 

আত্মার রদস্বরপ তৃপ্তিহেতু, যিনি ভিন্ন 
আত্মার প্রেমক্ষুধ। কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় 
না, যিনি এখনও যেমন আছেন অনন্তকাল 

তেমনি থাকিবেন এই প্রশান্ত প্রাতঃ- 

কালে আমরা সম্বংসর পরে সেই প্রাণের 
প্রাণ, আত্ম আত্মা, অশেষ মঙ্গলময় দয়া- 

ময় প্রেমমন় পরমেশ্বরের উপামনা করি- 
বার জন্য এখানে সকলে সমবেত হুই- 
ঘাছি। তিনি আমাদের স্লেহুমম্ম পিতা, 

করুণাময়ী মাতা) এমন যে পিতা তাহার 

করুণা, এমন যে মাতা তাহার বাৎসল্যভাব 

হৃদয়ে অনুভব করিয়া, আইস আমরা 
অনন্যমনে শ্রদ্ধাভক্তিপ্রীতিযোগে তাহার 
উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। তিনি কৃপা করিয়। 

আমাদের পুজা গ্রহণ করুন। | 

সায়ংকালের উদ্বোধন । 

' আজ শীস্তিনিকেতনের মঙ্গল মহোং- 
সবের পুণ্যগন্ধ চতুর্দিকে ব্যাণ্ড হইয়া! পড়ি 
সাছে। ৃ 

আজ দমধু বাত খতায়তে” বায়ু 'মধু- 
ক্ষরণ করিতেছে, “মধুমৎপার্ধিবং রজঃ” 
পৃথিবীর ধূলিকণ! মধুময় হইয়! উঠিয়াছে,মাজ 
অতীত যুগের বিশ্বপ্রেমিক পৃজনীয় ধাষিগণ 

আমাদিগকে দিব্যক্টে বলিতেছেন “উত্তি- 
ষ্ত জাগ্রত” উঠ, জাগো, মোহুনিদ্রা পরি- 

হার কর। পুজ্যপাদ বর্তমান মহর্ষি আশী- 
বরবাদ করিয়া বলিতেছেন-_-প্ন্বস্তি বঃ পারায় 
তমসঃ পরস্তাৎ৮ এই মধুরাহ্বান--এই 
গুভাশীর্ধবচন কি নিক্ষল হইবে? এই পুণ্য- 



৬ সাথ ১৬হ৬ 

ধিনের পুণ্য মহোৎসব কি মিথ্য। কোলা- 
হলে-_বাহ্া আড়ম্বরে আর তুচ্ছ .বিলাস- 

চ্চায় আমরা ব্যর্থ করিয়া যাইব? এই 
বহুদূরপ্রসারিত প্রাস্তরে-_-এই নির্মল আকা- 
শের পূর্ণচন্ছরের বিমল কিরণের শুভ্র সুন্দর 
আলোকে-_পুজনীয় সিদ্ধমহাপুরুষের সাধন- 
পৃত সিদ্ধা শ্রমে--এই স্থরম্য পবিত্র মন্দিরে 

বসিয়। আমর! কি গুধু শ্রর্তিধর বিহঙ্গের 

মত বেদবচন পাঠ ও শ্রবণ করিয়াই ক্ষান্ত 
হইব? যদি তাহাই হয়, তবে আমর! এই 
পুণ্য মহোৎসবের সম্পূর্ণ অযোগ্য ! 

অদ্য আমরা এই প্প্রাস্তরের ন্গিগ্ধ 
গাভীধ্যে দিগন্তব্যাণ্ড "আকাশে তাহার 
শান্ত মঙ্গলভাব প্রত্যক্ষ করিব। আজ 

উৎসবের আনন্দ-কোলাহছুলে সঙ্গীতে বাদ্যে 

মন্ত্রে যন্ত্রে ডাহার আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ করিব। 

আজ আমর! নিন্মল গগনের অমল ধবল 

চন্দ্রকিরণে ও তারকাপুঞ্জে তাহার অনস্ত 
মহিমা! পরিল্ফট দেখিব। ইহা পবিত্র 

সন্ধ্যাকাল, সূর্য্যকিরণের ছুর্ডেদ্য যবনিক! 
এখন উত্তোলিত হইয়াছে, আমাদের দৃষ্টির 
সম্মুখে অগণ্য গ্রহ তারকা লোকলোকাস্তর 

এখন সমুদ্তাসিত হুইঘা উঠিয়াছে। এই 
পুণ্যদিনে এই উপযুক্ত সময়ে অনন্ত ত্রচ্মা- 
গের মধ্যে তাহার অথণ্ড প্রভাব অনুভব 

করিয়া! আমরা ধন্য হইব! সংসার এখান্কার 
বহু দূরে; সংসারের কলুষিত চিস্তাজাল ছিন্ন 
করিয়া কামনার ুর্ণজ্্রণ। অগ্রান্থ করিয়। 

পবিত্র হুদয়ে একান্ত প্রাণে আহ্ন”-আমর! 

সকলে অন্তরে বাহিরে ব্রঙ্গের মঙ্গলসত! 

ঘথার্থরূপে অনুভব করিয়। তাহার আনন্দ- 

রূপ বাহিরে ভিতরে প্রত্যক্ষ করিয়! তাহার 
উপাপনায় ধন্য হই। 
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সার সত্যের আলোচনা । 

বিগত প্রবন্ধে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুন্্ 
ব্রহ্মাণ্ডের পরস্পরের সহিত পরস্পরের 

সন্বন্ধসূত্রের পথ ধরিয়৷ চলিয়া__ছুযেরই 
উচ্চশিখরে সার্বাত্িক এক্যের কেব্্রস্থান 

রহিয়াছে, আর, সেই কেক্দত্রস্থান ব। হিরগ্ময় 

কোষ পৃথিবীর মধ্যে কেবল মনুষ্যেরই দৃষ্টি 
আকর্মণ করে, এই তত্বটির ঘ্বারোপাস্তে 
উপনীত হুইয়। থামিয়। দাঁড়ানো হইয়াছিল ; 
অতঃপর শাস্ত্র এবং যুক্তির মসাল ধরিয়া এ 
সাক্ষাৎলন্ধ তত্বটির ভিতর-মহলের অন্ধি- 
সন্ধিগুল। পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক । তা- 

হারই এক্ষণে চেষ্টা দেখ! যাইতেছে । 

পঞ্চকোষ। 

বৃহ, ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে 

কেমন যে সর্ববাঙ্গস্ন্দর মিল, তাহার সন্ধান 
পাইতে হইলে ক্ষুত্র ব্রহ্মা্ড হইতেই যাত্রা- 
রস্ত করা বিধেষ ; কেন না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মা্ড 
আমাদের হাতের কাছে। শাস্ত্রে লেখে 

(বিজ্ঞান-পুস্তকেও ন। লেখে, তাহা নহে, 

তবে কিন! প্রকারান্তরে ) যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড 
পঞ্চকোষের মমণ্টি | পঞ্চকোষ হচ্চে অন্ন- 
ময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দ- 

ময় এই পাঁচটি কুটুরীর-ভিতর-কুটুরী। 
পঞ্চকোষের ল্যাজা-মুড়া বাদ দিয়া মাঝের 
তিনটি কোষ হচ্চে প্রাণময়, মনোময় এবং 
বিজ্ঞানময়। এই তিনটি কোষের পুটুলি- 
বন্ধি'র নাম সুক্ষশরীর। অবশিষ্ট রহিল 
অন্নময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। এই 
ছুইটি কোষ সুক্ষমশরীরের ছুই মুড়ার অস্তঃ- 
পাতী। অন্গময় কোষের আর-এক নাম 

স্থলশরীর ;) আনন্দমমস় কোষের আর-এক 
নাম কারপ-শরীর | নিন্গে দৃষ্তিপাত কর ৫-_ 
(৯) ঝঙ্গময় কোষ *** (১) ন্ুুদশরীর 
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(২)প্রাথথময় কোষ 

(৩) মনোময় কোষ | (২) সৃক্ষষশরীর 
(৪) বিজ্ঞানময় কোষ 

(৫) আনন্দময় কোষ .. (৩) কারণ-শরীর 
স্থলশরীরের শিকড়তাল। 

ধিনিই যাহা বলুন, আর, যিনিই যাহা 
লিখুন-_ন্নায়ুশষের অর্থ 1০৮৩ নহে ) স্থায়ু- 
শব্দে ধুবীয় আর-কিছু না_-একপ্রকার 
অস্থিবন্ধনী রক্জু (হুশ্রত দেখ )। মত 
শকোও তাহাই বুবায়। কলিকাতা যখন 
0%0805 হইতে পারিয়াছে, হু লিমা হ- 

ইতে পারিতাছে, নাসা 1০৪০ হইতে পারি- 
মাছে, সংস্কৃতের স্নেহ ঘখন প্রাকৃতের সিনেহ 
হইতে পারিয়াছে, তখন ন্নায়ু যে 2৩ হু- 
ইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই--বরং 
তাহা না হওয়াই আশ্চর্ধ্য। এই গেল 
একট! কথা; আর-একটা কথা এই যে, 
মাড়ী এবং নালী”র মধ্যে “ডলয়োরভেদ2” | 
দেশের মধ্যে যেমন নদী, নালা, খাল, পুক্ক- 
রিণী, ভোবা, কৃঁপ প্রস্ৃতি জলাশয় নানা- 
বিধ, দেহের মধ্যে তেমনি নাড়ী নানাবিধ । 
নিগ্ছে দেখ ২--- 
919০0 98৪61 রঞ্তবহা! ( ধমনী ঞ&ইভোগ 

নাড়ী ॥ শিরা ৮০17 

[/0008900 95391 মের্দোবহা নাড়ী 

০৪ ( ফুস্ফুস্) নাদবহা নাড়ী 
[21:59:79 মলবহু। নাড়ী 

ইত্যাদি । 
তা যেন হইল --পরস্ত ৩৩০-এরও তো! 

একট! প্রতিশব্দ চাই ; তাহার উপায় কি 
করিলে? 50০দ"র বাঙলা নাম ঘলিতেছ 
স্নায়ু) ৩৩ এর বাঙ্ল। নাম তবে কি? 
ডাঞ্জারি-বিদ্যা অতি অল্পই যাহা আমার 
জানা আছে, তাহা না জানারই মধ্যে; 
তবে কিন! “কর্ণ বাধ্যতে বুদ্ধিঃ*--জি+ 
জ্ঞালিত প্রাশ্সের 'একট। সমুটিত শ্ীমাংস। 

১৬ হয ভাগ 

আগু প্রয়োজনীয় ;--কাজেই তাহা! আমা. 
কর্তৃক যতদুর সন্তাবনীয়, তাহ! একঘার 
চে করিয়া দেখা যা'ক্ $.৮ 

আলোক, উত্তাপ, ভড়িৎ প্রভৃতি আপব 
(149০০ ) গতিক্রিয়ানকলের পরম্পরের 
মধ্যে প্রতেদ কি প্রকরি, তাহা যদি জিজ্ঞাসা 

ফর, তঙ্গে বিজ্ঞান তাহার উত্তর দ্যান এই 
যে, সা-রে-্ধাস্ম।-পা-্ধনি-লাসর পরম্পরের 

সাত্র, তেগনি আজোৌরু, উত্তাপ, তড়িৎ 
প্রভৃতি আণব (71801৩০5:) গতিক্রিম্াসক- 

লের পদ্বন্পরেয় প্রভেদ এঁথরীয় কম্পন- 
ক্রিয়ার প্রফাঁয়ভেদ বই আর-কিছুই নহে । 
তবেই হইস্ডেছে যে, ালোক, উত্তাপ, 
তড়িৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আগব (2101605151) 
গতিক্রিয়। স্িন্ন ভিন্ন তাঁলের নৃত্যলীল। ৷ 
নৃত্য করে যে, নে কে? নৃত্য করে ঈথর! 
সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সার সাধারণ নাম 
না, তাহা কাহারে। অবিদিত নাই ; আ- 
লোক-উতাপাদি'র তেমনি-তরেো। কোনে।- 
একটা সাধারণ নাম খুঁজিয়৷ বাহির কর! 
চাই। আমি বলিতেছি তেজ। বিলাতি 
বীপাষন্ত্রের এক অপগ্তকের মধ্যে যেমম লাত 
হরেক সাত ঈীত- গংক্তি-সাজানো রহি- 
ম্লাছে_ প্রস্বলিত অগ্নির তেজের মধ্যে 
তেমনি আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ ( এবং 
আ'র বদি কিছু থাকে, তাছাও ) সানি-সারি 
পংক্তি-সাজানো৷ রহিয়াছে--এটা খুব আ- 
শ্চর্য্য, কিন্ত সত্য! বিজ্ঞান তাহা! চক্ষে * 
দেখিয়াছে। ময়ূরপক্ষীর পাঁখা-বিস্তারের 

ম্যায় তেজ যখন ছটা বিস্তার ফরে, তখন 
তাহার মধ্যে আচলাকান্দি আগবী গতিক্রিয়।- 

দের কে মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে--কে 
পার্থে লুকাইয়া আছে, 'সমস্তই বিজ্ঞানের 
মর্শভেদী চক্ষে স্পষ্ট ধরা! পড়ে। তবেই 
হইতেছে যে, তেজ বলিলে আলোক, 



ঞ প্র টি রি 

গাথ ১৬২৩ 

তু টি 

গতিক্রিয়। আছে, সবই একসঙ্গে বুঝাইয়া 

যায়। তেজ হচ্চে একপ্রকার নৃত্য; নর্তক 

হচ্ছেন ঈথর ৷ তেঞ্জারূপিণী শত্তিস্ফস্তির 

মধ্যে বস্তু যাই) তাহা ঈথর। . “তেজের 

আধারবস্ত” এই অর্থে ঈখরকে আমি বলি- 
তেছি তৈজস পদার্থ । ৩৩ এর খোল- 

দের ভিতরে একট। কোনো কিছু 

লুকাইয়া আছে, তাহা বুবিতেই পার! 
যাইতেছে; কিন্তু কে যে সে লুকাইয়া 
আছে--তাহা! যে বস্তটা কি, তাহার 

সটীক % সমাচার বিজ্ঞানের লেখনী দিয়! 

এখনো! বাহির হয় নাই; তাহা না৷ হোস্ক্ 

-_কিস্ত এট] স্থির যে, ০৩ “একপ্রকার 

সুক্ষম নাড়ী বা! নালী ;) আ'র সেই সুন্ষম নালী- 

পথের মধ্য দিয়া আলোকার্দি আণব 

(21০19০812:) কম্পনক্রিয়াপকল যাতায়াত 

করে। খুব সম্ভব যে টি০ঘ৩এর সুক্ষন- 

নালীর অন্তরালে ঈথর ব। ঈথর অপেক্ষাও 

- সুক্ষত্র আর-কোনো৷ তৈজস পদার্থ ঘাটি; 

মারিয়া! লুকাইয়া আছে ;) আর সেই তৈজস 

প্রহরীই অভ্যাগত আলোকাদিকে শরীর- 

মন্দিরের তেতালা-মহুলে সঙ্গে করিয়া লইয়। 

গিয়। চেতনার সহিত গ্যাখাসাক্ষাৎ করাইয়! 

গ্যায়। এই সকল বিবেচনার বশব্তা ৰ 

হুইয়। আপাতত 'ঞখনকার মতে। ৯০:*৩এর 

আমি নাম দিলাম তৈজল-নাড়ী | 

দেহতত্ব-বিজ্ঞানে (2/55791085তে) ছুই 

শ্রেনীর তৈজস-নাড়ীর উল্লেখ আছে। এক 

শেণীর তৈজস-নাড়ী হচ্চে অগ্রমস্তি্ষভব। 

মেকুপথগ। ণ. (90:91)0-311100) তৈজস- 

নাড়ী, আর-এক শ্রেণীর তৈজন-নাড়ী হ'চ্ছে 

ূ 

রাহ অলপ 

..* অনেকে লেখেন সঠিক্। সঠিক্শবের অর্থ 

বুঝা ভার। সটা্ষ-শব্দে বুবায়--টীকাসহক্কত অর্থাৎ | 

ঝবন্ে পরিষ্ষার । র 

+ অথাৎ মেক্ুদণ্ডাশ্রিত। । 

উত্তাপ,.এবং আর আর যতপ্রকার আদবী 
আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে *অগ্রমস্তিষ্কভব! 
মেরুপথগা& জায়গ! জুড়িয়া বসিলে, ছোটো- 

খাটে। কথাগুলির নড়ন-চড়নের ব্যাপার বদ্ধ 
হুইয়া যাইবে, তাহা দেখিতেই পাওয়া 

যাইতেছে । 'তাই তাহার অর্থের গুরুভার 
«চৈতস” এই ক্ষুদ্রে বিশেষণটির স্ন্ধের উপর 

দিয়। জোশে। করিয়া চালাইয়া দেওয়। শ্রেয় 

বৌধ.করিতেছি। এই যে ছুই শ্রেণীর তৈজদ- 

নাড়ী--চৈতস এবং মর্শভব।,উভয়েই ছুই ছুই 
অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত ১১) কি) 

কেন্দ্রমুখী, (২) 8৮:৩৮ বহির্ুখী । কেন্দর- 
মুখী তৈজস-নাড়ীর কার্য হচ্চে বার্তা 
বহুন, বহির্ঘূখী তৈজস-নাড়ী”র কার্য হজে 

আজ্ঞাবহন। বুদ্ধির সমীপে বার্তাবহুন 
করে চৈতল ০67০-18]  কেব্দরমুখী, 

প্রাণের সমীপে বার্তাবহন করে মন্মভব! 
9701১807৩5০ কে্দ্রমুখী । তেমনি আবার, 

ইচ্ছার বা মনের আঙ্ঞাবহন করে চেতস 

বহিন্মূখী; প্রাণের আজ্ঞাবহন করে মর্মাতব। 
বহির্ঘমখী। চৈতস কেন্দ্রমুখীর। বুদ্ধির সমীপে 

বার্তাবহন করিয়। বুদ্ধিকে চেতিত করে 
অর্থাৎ চেয়ায়, তাই চৈতন কেন্দ্রমুখীর 

নাম দিতেছি চেতোবহা তৈজস-নাড়ী 
(9515%5)। চৈতস .বহিমুখীরা ইচ্ছার 

বা মনের আজ্ঞাবহুন করিয়া ইন্ড্রিয়ক্ষেত্ঞে 
কার্য্যারস্ত করে, তাই চৈতদ বহিণ্মখীর 
নাম দিতেছি কশ্মবহা তৈজস-নাড়ী 
(1০9) | ইচ্ছ।ধীন (৮০10815 ) কর্মাকেই 

আমি এখানে কর্্ বলিতেছি, এট। যেন 

মনে থাকে । পক্ষান্তরে, মন্তাভবা ১১7,- 

13807৩০০ কেন্দ্রমুখীরা প্রাণের সমীপে বাঁত।- 

বহন করিবার নধ্যে করে শুধু দ্বারে আঘাত; 

কিন্তু সে আঘাতে জ্ঞানের ঘুম ভাঙে না, 
পরার আঃ (পপর পাস ০. ০০ স্পা ও এ, ৯ ০৮ সপ্ত সত ৪: 

.* অর্থাৎ শরীরের বিশেষ বিশেষ মন্মস্থাশ হইতে 

প্রসুতি । | 
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অন্তঃকরণরৃতি নহে । এইজন্য সর্পভব। 

কেন্দ্রমুখী তৈজস-নমাড়ীকে 
আমি চেতোবহা! না বলিয়া বলিতে চাই 
ঘাতবহা। ঘাত-শব্দের অর্থ এখানে প্রাণে 

আঘাত; তবে কিন অবাক্ত রকমের আত্বাত 

বেদনার সহিত তাহার ধিশেষ কোনো 
সম্পর্ক নাই । আহার্যয ড্রব্যের সংস্পর্শমান্তে 

জিহ্বার তারে অর্থাৎ প্রাণতন্ত্রীতে এক- 

প্রকার সুক্ষরকমের আঘাত পড়ে, আর 
তাহারই প্রতিঘাতে বা ভাসে জিহ্বাতে 
রসের উদ্ডেক হয় । আঘাত সংক্রামণ করে 
মর্মভবা কেজ্মুখী, প্রতিঘাত ধহন করে 

মণ্্তবা বহিষ্থ্বধী। প্রাণ-মহুলের এই ঘে 
আখাত-গ্রতিঘাত, তাহার নিশেষস্ব এই যে, 
এন আঘাত বেদনাম্নক নহে, অথচ এক- 
রকমের বেদনাস্মক ; ৫স প্রতিখাত উচ্ছা- 

খীন নছে, অথচ এক-রকমের উচ্ছাধীন। 

পর্ষেকার এক প্রবন্ধে অমি দেখাইয়াছি 

পাঠকের শ্মরগ থাকিতে পারে--ধঘে, প্রাণ 
মন এবং বুদ্ধির পরস্পরের সহিত পরস্পরের 
তলে-তলে একাক্সভাব রহিয়াছে, আর, সেই- 

গতিকে পরস্পরের গান্রে পরস্পরের ছা 
আ্রমিত্ত হযু। প্রাগেতে বুদ্ধির ছ্ায়। পড়াতে 

ফল হয় এই যে, নর্মভব! কেনুমুখীর পথ 
দিয়। প্রাণেতে আঘাত যাহা। পৌছে-_তাহ! 
চেতনাত্বক না হইলেও চেতনা”র ভান বা 
নাট্যান্ভিনয় করিতে ছাড়ে না। তেমনি 

আবার, প্রাণেতে মনের ছায়া পড়াতে 
তাহার ফল হয় এই যে, মর্্মভব! বহ্মু্খীর 
পথ দিয়া প্রতিঘাত যাহা বাহির হুয়, তাহা 
ইচ্ছাধীন ন! হইলেও ইচ্ছার ভান 'করিতে 
ছাড়ে না। প্রাণতন্্রীতে আঘ্বাত পড়িলে 
বহিমু্খীর পথ দিয়! গ্রতিঘাত যাহ! বাহির 

হয়, তাহাকে কর্ম বলিতে পারা যায় না 
এইজন্য--যেহেতু তাহ! স্পষ্ট রকমের 
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যেহেতু মলোবুদ্ধির হ্যায় প্রাণ চেতনাজ্িক। | ইচ্ছাধীন নহে । তাই মর্দতব! ড্া/0০4895 ) 

যহিমুর্খী তৈজল-নাড়ীকে আমি কর্পাবহূ, 
না ষলিয়া বলিতে চাই প্রতিঘাতবহা । 
এখানে বিশেষ একটি ছ্রেইব্য এই ঘে, 
মর্পভব! শ্রেণীর খঘাতগপ্রতিখবাতব্থা ' নাঁড়ী 

যুগল মাণিকজোড়ের গ্যায় এরপ একা- 
ধারে খধর্যাসার্থেসি করিয়া অবস্থিতি করে 

বে, কেজুমুখীর পথ দিয়া আতাত সংক্রমিত 
হুইবামান্রে তঙক্ষণাৎ বহিন্ম্খীর পথ দিয়! 
ভাছার প্রতিখাত্ত বাহির হয়--প্রতিঘাত 

বাহির হইতে . একমুহুর্তও ধিলগ্ঘ ছয় না। 
ফলে, প্রাণমহলের ঘাতগ্রতিঘাত একই 
জিয়াচক্রের ছুই অর্ধাঙ্গ ; নিশ্বীামের আ- 
কধগ এবং শ্রশ্বামের বিসর্জন, এ দ্বই 

ক্রিয়াকে ত্মাঙ্গর। যেমন একসঙ্গে জড়ায়: 

মোটের উপর বলি শ্বাপকিয়া, তেমনি 
মণ্মভব! তৈজল-নাড়ী-মহুলের কেক্মুখীদের 
ঘাতবাহিতা। এবং বহির্খীদের প্রতিতাত- 
বাহিত, এ ছুই ব্যাপারকে একসঙ্গে জড়া- 

ইয়া মোটের উপয় বল! যাইতে পারে 
মন্নবছিতা | বলিবও আমি তাই । “মশ্ম- 
ভবা তৈজস-নাড়ী খাতগ্রতিঘাতবহা,৮ এইই 
অর্থে মর্মাভব। তৈজম-নাড়ীকে বলিব অর্পাবহ' 
নান্ভী। এতক্ষণ ধরিয়া যা! বলা হুইল, 

স্বাহাতে তৈজস-নাড়ীর নিম্নলিখিত শ্রেণী 

বিভাগের সৌসঙ্গত্য ছদয়কষম করিতে ভরঙ। 
করি পাঠকবর্গের বিশেষ কোনো বাধা. 
ঠেকিষে না-- 

চেতে।বছ। (595০5) 
তৈজস-নাড়ী ! কর্মাবহ। (ইচ্ছাধীন 11০৮০1; 
616 মর্শবকা! (95771900500). 

নুদ্বশরীরের । 

স্থুলশরীরের সহিত সুক্ষমশবীরের মিল 
রহিয়াছে, ইহা! বলা বাহুল্য) কেন ন!. 
তাছা। থাক্ষিবারই কথা । “মিল আছে", 
জানিয়! বসিল্ন! থাকিলে চলির্যে না; যিল 

কোন্থানে কিরূপ, তাহ! খু'জিয়!-পাতিয়া 
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বাহির করা 'চাই। আমর! দেখিতেছি 
মিল আপাদ-নস্তক খাপেখাপে । এইম্বাত্র 

অমর! দেখিলাম যে, স্ুলশরীরের মুলপ্র- 
দেশে শিকড় ফাদিয়। রহিয়াছে (১) চেতো।- 

বহা, (২) কর্মাবহা, (৩) মর্মবহা, এই 

তিন শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী। এ তিন শ্রেণীর 
নাড়ীর মধ্য দিয়া তিনপ্রকার শক্তি স্বম্থ 
গম্ভব্পথে চল। ফের! করে; চেতোবছা'র 

মধ্য দিয়া যাতায়াত করে ধীশক্তি, কর্ম 

বহা'র মধ দিয়া ইচ্ছাশক্তি, মর্ধবন্থা'র মধ্য 

দিয়! জীবনী শক্তি । এ তিনপ্রকার শক্তির 
কর্পাস্থান হ'চ্চে দশেক্িয় ; নিলয় হচ্চে 

বুদ্ধি, মন, প্রাণ | দ্ুশেক্দ্রিয় বলিতে দশে- 
ক্দিয়ের স্থূল আবরণ বুঝিলে চলিবে না 
দৃশ্যমান চক্ষুকর্ণাদি বুঝিলে চলিবে না। এটা! 
দেখ! চাই যে, দর্শনশ্রবণর্দি ইন্ট্রিয়গণ 

জাগ্রংকালে ৪ যেমন,স্বপ্নকালে ও তেমনি,ছুই 
কালেই স্বস্ব কার্ধেয ব্যাপৃত হয় ; আর সেই 
সঙ্গে এটাও দেখ। চাই যে, চক্ষুঃশ্রোত্রাদির 

বহিদ্বার জাগ্রৎকালেই খোলা থাকে; স্বপ্ন- 
কালে বন্ধ থাকে । এখন কথ! হ'চ্চে এই 

ষে,চক্ষু:শ্রোত্রার্দির বহিদ্বার খে!ল! থাক্ ৰা 

না থাক্-_-এট। স্বীকার করিতেই হইবে ষে, 
উতঘু অবস্থাতেই শ্রুবণকার্ধ্য শ্রবণেঞ্জ্রিয়ে- 
রই কার্ধ্য, দর্শনকার্ধ্য দর্শনেক্তরিয়েরই কাধ্য। 

ফল কথা এই যে, চক্ষুঃঞ্োত্রাদদি কেবল 

দর্শনশ্রুবণাদির স্থল আবরণ, ত1 বই তাহার। 

সাক্ষাৎ দর্শনশ্রবগাদি নহে। দর্শনশ্রবণাদি 

হচ্চে তলোকার, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি হচ্ছে 

খাপ। ইহাতে ফাড়াইতেছে এই (শাস্ত্রেও 

লেখে তাই ) যে, দশেক্দ্রিয় সুন্মশরীরেরই 
জঞ্গ--তবে কিন! বহিরঙ্গ ; অন্তরঙ্গ হচ্ছে 

প্রাণ, মন, বুদ্ধি; আর, ছুয়ের মধ্যবর্তী বন্ধ- 
নরজ্জু হচ্চে জীবনী শক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং 
ধীশক্তি। সুক্ষাশরীরের বহিরঙ্গের এ-গুড়। 
হইতে অন্বরঙ্গের ও-মুড়া পর্য্যস্ত জ্ঞানপরি- 

সার সতোয় আলোচনা 

আও শপ পজ 
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স্কটনের কেমন যে স্থচারু ফোপানব্যবস্ছা, 
তান্ার একটা নমুন! দেখাই ; তাহা হইলেই 
সূক্ষশরীরের কলকারখানার কাধ্যনির্র্বাহ- 
পদ্ধতির কতকট। সন্ধান পাওয়। যাইতে 
পারিবে। | 

দর্শনেজ্িয়ের কাধ্য হচ্চে দ্যাখ] । 

কিন্ত মনুষ্যের দ্যাখা একরকমের দ্যাখ! ; 

অপরাপর জস্তদিগের দ্যাখ! আরেক রক- 

মের দ্যাখ! ; ছুই রকমের এই ছুই দ্যাখার 
মধ্যে প্রভেদ রহিগ্াছে খুবই স্পট । বহ- 
রূপিনামক জন্তর। অক্টপ্রহর অমনক্ষভাবে 
চক্ষুরুম্্ীলন করিয়। চাহিয়। থাকে,কিন্তু দ্যাখে 

যে কি, তাহা তাহারাই জানে । নিজ্্রিত 
বাক্তির নেত্র দৈবন্রমে অর্ধোম্মীলিত হইলে 
তাহা! ষেষন পলকশৃন্য অচল-ভাবে চাহিয। 
থাকে মাত্র--বহুরূপীদের পলকশুহ্য চক্ষের 

দ্যাখ! অনেকটা! সেই রকমের দ্যাখা | বছু- 
রূপী জন্তর চক্ষের চাহনি'র ভাব দেখিলে 
এটা! বেশ বুঝিতে পার! যায় যে,তাহার নি- 

কটে সম্মুখস্থিত দৃশ্যের কোনে খবরই নাই। 
শিকারাদ্েষী ব্যাত্রের দযাখ। আবার আর- 

একরকম। শিকারান্থেনী বযাত্র খন সম্ম- 

খস্ফিত সবগের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন তাহার 

দ্যাখ লোভে এবং ক্রোধে দিথিদিকৃশৃন্য 
হইয়া উঠে । ব্যাত্ত্রী শাবার ঘখন শাবকের 

 শ্বাস্লেহন করে, তখন তাহার দ্যাখ। স্সেছ- 
মমতায় গলিয়। পড়িতে থাকে । ও তিনর- 

কমের দ্যাখা'র কোনোটারই সঙ্গে মনুষ্যের 
দ্যাখার মিল খায়.না। মনুষ্যের দ্যাখ! প্রবু- 

দ্ধরকমের দ্যাখ।__সে দ্যাখা”র উপরে মু - 

তা মতা এৰং বিক্ষেপের অধিকার কম, 

বুদ্ধির অধিকার বেশী । সে দ্যাখা'র কর্ণ- 
ক্ষেত্রে প্রাণমনকে নীচে দাবিয়।-রাখিয়। বুদ্ধি 
আপনার উচ্চ পদরীতে ভর দিয়া দীড়ায়। 
মনে কর, রাত্রি আগতপ্রায়--আকাশ মে- 

ঘাচছন্ন-_-এমন সময়ে দেবদতনামক জনৈক 
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পথিক মাঠের মাঝখান দিয়া চলিতে চলিতে 
অনতিদুরে নিবিড় বট-অশ্বখের আড়ালে 
চাহিয়। দেখিল-_-প্রদীপ ভ্বলিতেছে। সেই 
প্রদীপের রশ্মিচ্ছট। দেবদতের চক্ষুর ভিতরে 
তৈজনী কম্পনক্রিয়া উত্পাদন করিল। তৈ- 
জসী কম্পনক্রিয্ণ। চলিতে লাগিল প্রাণে । 

প্রাণের তৈজসকম্পনে মনের দ্বারে ঘনঘন 
আঘাত পড়িতে লাগিল। প্রাণের ডাক 

শুনিয়া মন দৌড়িয়। আসিল । প্রাণের তৈ- 
জসকম্পনে মনের সংষোগ হুইবামাত্র প্রাণ- 
মনের সম্মিলনক্ষেত্রে আলোকদর্শনরূপিণী 
চেতনা (567580০7 ) উদ্ভাসিত হইয়! উঠিল। 
রেলগাড়ির প্রহরী যেমন নিশান ঘুরাইয়া 
বাম্পযন্ত্রীকে (এঞ্জিন-চালককে) গাড়ী চালা- 
ইতে সঙ্কেত করে, চেতনার উদ্তাসন তেম- 
নিতরো। একপ্রকার নিশান-ঘুরানো | তদ্দু- 
ফ্টে বুদ্ধির এইরূপ জ্ঞান হয় যে, দৃশ্যমান 
অবভাসের € [918971017)91701)এর ) মধ্যে বস্ত 

একট।-কিছু আছে । «“একট। কিছু আছে” 
এটা হু”চ্চে সামান্য জ্ঞান। “সে বস্তন! 

জানি কি £* এইটি হু”চ্চে বিশেষের জিজ্ঞ।- 
স। “দেখি রোসেো। ভাবিয়। ;-_-মাঠের 
চরমসীমায় গাছপালায় ঘের! গ্রাম থাকি- 
বারই কথ; গ্রামের প্রাস্তভাগে চাসাদের 

বাসস্থান অবশ্যই আছে ।” ইহার নাম 
ভাবনা । “বুঝিয়াছি-_ কোনে চাসা+র কু- 

টারে প্রদীপ ভ্বলিতেছে, তাহারই আলে! 
গাছপালার ফাকের মধ্য দিয়া ছটকিয়া বা- 
হির হইতেছে ।” ইহার নাম বিশেষ জ্ঞান 
ব। বিজ্ঞান। চেতনার সঙ্কেত শিরোধাধ্য 
করিয়া বুদ্ধি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াতে 
হুইল যাহা, তাহা এই 2-_ 

(১) বুদ্ধির মূলে দেখ! দিল-”-“বস্ত 

একটা আছে” এই সামান্য জ্ঞান। 
৫২) ফলে দেখা দ্বিল_-“চাসার 

'কুটারে প্রদীপ স্বলিতেছে” এই বিশেষজ্ঞান। 
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(৩) ছুই মুড়া”র মাঝখানে দেখা দিল 
--ভাবনা-ক্রিয্া বা ধীশক্তির পরিচালন! । 

£পর দ্রব্য এই যে, “একটা কোনো! 
বস্ত আছে” এইপ্রকার সামান্যজ্ঞানের ঘার 
দিয়া আমর। আজ্মসত্তা উপলব্ধি করি এবং 
“এ খানটিতে প্রদীপ ভ্বলিতেছে”এই প্রকার 
বিশেষ জ্ঞানের দ্বার দিয়া আমর! বস্তসত্ত। 
উপলব্ধি করি। শেষের এই কথাটির 
আদ্যোপাস্ত রীতিমত পধ্যবেক্ষণ করিয়া! 
দেখা আবশ্যক। এইজন্য উহার পর্য্যা- 
লেচনাকাধ্য আগামিবারের জন্য হাতে 
রাখিয়া দেয়! হইল । 

মহম্মদ । 

৪র্থ প্রস্তাব। 

,উমারকে মুসলমানধন্দে দীক্ষিত হইতে 
দেখিয়া কোরেসাইতগণ এতই কোপান্ত 

হইয়া উঠিল, ঘে আবুতালেব স্বীয় ভ্রাতু- 
পুত্র মহম্মদের জীবনের জন্য ভীত 

হইয়া নগরের সানিধ্যে তীহারই এক 

স্থুরক্ষিত ছুর্গে মহুম্মদ ও তাহার শিষ্য- 
বর্গের আবাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 
ইহাতে আবুতালেব ও তাহার দলস্থদিগের 
সহিত কোরেসাইতগণের বিচ্ছেদ ঘটিল। 
পরস্পরের মধ্যে বিবাহ আদান প্রদান 

এমন কি ব্যবস৷ বাণিজ্য প্রতিরুদ্ধ হইবার 
উপক্রম হুইল । মহম্মদ হুর্গে থাকিয়। 
কোরেমাইতগণের সাময়িক আক্রমণ সহ্য 

করিতে লাগিলেন, এমন ক তাহার খাদ্য 
সামগ্রীরও দারুণ অভাব ঘটিয়া উঠিল। 

ক্রমে সেই পবিত্র মাস আসিয়া উপ- 
স্থিত'। বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সম্গ্রু- 
দায়ের লোক সর্বববিধ শক্তুতা বিস্মৃত 
হুইয়। প্রতিবসর এই সময়ে কাবা দর্শ- 
নার্থে মক সমবেত হইত। মহন্মদ 
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আপনাকে নিরাপদ জানিয়। এই অব্লরে ছুর্স 
হইতে সশিষ্যে বহির্গত হইলেন ও আপনার 
ধর্দমত সর্ব সমক্ষে নির্ভয়ে ঘোষণা করিতে 

লাগিলেন। ম্ছন্মদের মে উদ্যম নিম্ষল 
হইল না; অনেকে নে ধর্ম গ্রহণ করিল ও 
সেই ধর্মবীজ লইয়া! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিল। ছালির নাম! জনৈক অধিপতি তাহার 

পাঞ্ডিত্যের জন্য এই লমযে বিশেষ বিখ্যাত 

হইয়। উঠিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি 

তাহার জন্মান্ধ ও মৃুক কন্যা সাতিহার 
কল্যাণকামনায় এই সময়ে মক্কায় আপিয়া- 

ছিলেন। মহ্ম্মদদ দৈববলে সাতিহারকে 
আরোগ্য দ্ান করায় হালিব এই নবধর্মে 

দীক্ষিত ছইলেন এবং আরও ৪8৭ জন 
অভিমুখে যাইতেছেন, সান্ধ্য. উপামনার সময় লোক মহুম্মদের শিষ্যত্ব গ্রন্ুণ করিল। 

মহম্মদ এ দুর্গে আবার ফিরিলেন। 

তাহাকে এস্থানে তিন বতলর কাটাইতে 

হইল। লোকের নির্যাতন সহ্য করিয়াও 

মহুস্মদের শিষ্যবর্গ অল্পে অল্পে বার্ধত 

হইতে লাগিল। মহম্মঘ পরে মকায় 

আসিলেন। ক্রমে আবুতালেবের আলঙ্ন- 

কাল উপস্থিত হইল। অশীতিবর্ষ বয়সে 

আবুতালেব দেহ ত্যাগ করিলেন। আবু 

তালেবের স্বত্যুর তিন দিবল পরে মহুম্মদের 

প্রাণপ্রিয়া মহ্ধর্শিণী সকল অবস্থার সঙ্গিনী 

ও বিপর্দের সমম়্ একমাত্র উৎসাহ্দাত্রী 

খাদিজ। ৬৫ বগলর বয়মে প্রীপত্যাগ 

করিল। ঘতদিন খাদিজ। জীবিত ছিল, 

মহম্মদ আর দ্বিতীয় দান পরিএহ 

করেন নাই; কিস্ত খাদিজার স্বৃত্যুর পরে 

অনেকগুলি বিবাহ 'কাঁরলেন; অপরের 

জন্য চারিটি ধর্ম্য বিবাহের ব্যবস্থ। খাকিলেও 
ঘলিতেন আমি নিজে এই নিয়মের বাধ্য 

নছি। 
খাদিজার স্বতূযুর পরে প্রথম বিবাহ 

আবুবেকারের হৃন্দরী রালিক। কণ্তা৷ আয়ে- 

১৫০ 

সার সহিত ঘটে । বীর ও সম্ত্রান্ত আবুবেকা- 
রের আশ্রয়লাভ মহুম্মদের অন্যতম উদ্দেশ্য 
ছিল। মহম্মদ তথাপি আবুতালেবের অভাব 
বিশেষ রূপ অনুভব করিতে লাগিলেন; 

উপায়ান্তর ন! দেখিয়া মক! হইছে ৭০ মাইল 
দুরে তাএফ নাষক প্রাচীরবেছ্রিত স্থানে 
আশ্রয় লইলেন। কিন্তু এই তাএফ নগরে 
ঈশ্বরচুহিতা৷ এল্লাত নামক অলঙ্কারবিভ্ূ- 
ধিত! এক প্রস্তরমুর্তির পূজ। হইত । মহম্মদ 
এখানে একমাস থাকিয়। প্রচারের চেক! 

পাইলেন, কিন্ত তাহার স্বর লোককোলা- 
হলে ডুবিয়৷ বাইল; লোকে তাহার উপরে 
প্রস্তর বর্ষণ করিল; তিনি ক্ষতবিক্ষত 

হইয়! এস্থান হইতে বিদায় লইলেন। মক। 

উপস্থিত। মহম্মদ কোরাণ আবৃত্তি করি- 

তেছেন। প্রেতাত্মা সকল উপরে থাকিয়া 

তাহা শুনিল। মহম্মদ শুনিলেন, তাহার! 

অন্তরীক্ষ হইতে যেন বলিতেছে আহ! কি 

শুনিলাম, স্থপথে যাইবার বাণী, আন্গর। 

কোরাণের বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। 
মহম্মদ বুঝিলেন কোরাগ যে কেবল মনুষ্য- 
দিগের জন্য তাহা নহে, উহ। প্রেতলোকের 

পক্ষেও ; এবং ইহাও বুঝিলেন যে তিনি 
নিজে উভয় লোকের দীক্ষ'র জন্য প্রেরিত 

হুইয়াছেন। 
মহুম্মদের জনৈক শিষ্য মকাতেই মহুল্ম- 

দের জন্য স্থাননির্দিউ করিয়া দিল ; মহম্মদ 
সেই খানেই রহিলেন। এই সময়ে মহুম্মদের 
সপ্ত স্বর্গ পরিভ্রমণের উল্লেখ আছে । কো- 

রাণে উহার যথীষথ বর্ণনা, ন। থকিলেও এতৎ- 
সম্বন্ধে জনশ্রুতি বড়ই প্রবল; প্রকৃত পক্ষে 

উহ বড়ই সরস । কথিত আছে, অঞ্ধকারময়ী 
রাত্রি, চারিদিক নিস্তব্ধ, পশুপক্ষীর কলরব 

আদে। ভ্রুত হয় না, কল্লোলিনীর গতি 
মন্থর,কুলুকুলু ধ্বনি উপশাস্ত। মহম্মদ নিদর 
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মাইতেছেন। মধ্য রাত্রিতে গেব্রিয়াল মহুন্ম- 
দের সম্মুখীন হইয়া বলিতেছেন,জাগ্রাত হও । 

গেব্রিয়ালের ললাটদেশ স্থির ও গম্ভীর, যুক্তি 

তুষারধবল, শুর কেশ পূষ্ঠের উপর ঝুলি- 
তেছে, পক্ষদ্ধয় বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বসন 

স্বর্ণ ও মুক্তাখচিত। গেব্রিয়াল মহম্মদের 

্ষন্য একটি আশ্চর্ধ্য ঘোটকী আনিয়াছেন ; 
উহ্থার মুখ মন্ুষ্ের ন্যায়, চক্ষুর্ঘয় হইতে 

মরকতের গুভা নিজ্জান্ত হইতেছে, গতি 

অতি প্রবল, নাম আল বোরাক অর্থাৎ 

 বিছ্যুল্পতা। ঘোটকী পক্ষসমন্থিতা ও বাক্- 
শক্তিসম্পন্না । মহম্মদ গেত্রিয়ালের আ- 

দেশে উহার পৃষ্ঠে উঠিলেন। ঘোটকী 
আকাশে উঠিল, ক্রমে সিনাই পর্ববতে উপ- 

স্থিত | গেব্রিয়াল বলিলেন, অবতরণ কর 
ও প্রার্থনা কর; ইহা সেই পবিত্র স্থান 

যেখানে ঈশ্বর মুসার সহিত কথোপকথন 

করিয়াছিলেন। মহত্মদ তাহাই করিলেন। 
আবার ঘোটকীতে উঠিলেন, অচিরে বেখল- 
হামে আপিয়। উপস্থিত। গেত্রিয়ালের 

আদেশে মহম্মদ ন।মিলেন এবং ঈষার এই 

পুণ্য জন্মস্থানে আবার প্রার্থনা করিলেন। 
ঘোটকীতে উঠিয়! আবার চলিলেন। অবি- 
আ্রান্ত গতিতে চলিতেছেন, কে যেন বলিল 

মহম্মদ এখানে একটু বিশ্রাম কর, আমি 
তোমারই অনুরাগী । অশ্ব থামিল না। 
বামে আবার কগন্বর শ্রন্ত হইল, কে যেন 
বলিতেছে, মহম্মদ একটু অপেক্ষা! কর। 
অশ্ব থামিল না। সম্মুখে দেখিলেন পৃথিবীর 
সৌন্দর্যে শোতমানা অন্তুতলাবপ্যবতী 
কুমারী, তাহাকে অপেক্ষ। করিতে বলিতেছে 
ও তাহার প্রতি স্বীয় অনুরাগ প্রকাশ 
করিতেছে । অশ্ব তথাপি: থামিল ন!। 

মহম্মদ গেব্রিয়ালকে বিশ্ময়ের সহিত 

জিজ্ঞাস! করিলেন, ইহার কে ? গেত্রিয়াল 
, বলিলেন প্রথম বাণী জনৈক র়িহুদির 

তত্বরবোধিনী পত্রিক! ১৫ কেপ ত. 

ভূমি যদি তাহার বথ! শুনিতে, সে 
তোমাকে য়িহুদি ধর্্দে আকর্ষণ করিত |. 
দ্বিতীয় বাণী জনৈক গ্রীষ্টিয়ানের ; যদি 
তুমি তীহার কথায় কর্ণপাত করিতে সে 
তোমাকে খীষইউধর্্ের দিকে লইয়া যাইত । 
তৃতীয় স্ত্রীমুস্তি 'অর্থ-প্রলোড়ন ও অহস্কারসঙ্কুল 
পৃথিবী; যদ্দি তুমি তাহার. কথায় ভুলিতে, 

তাহা হইলে তোমার জাতি অনস্ত অপার 
স্বর্গীয় স্থখ পরিত্যাগ করিয়৷ পৃথিবীর ক্ষণ- 
ভঙ্গুর স্থখের পশ্চাতে ধাবিত হুইয়া আপ- 
নাদের সর্বনাশ সাধন করিত। অশ্ব 

| স্বরিতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, এক্ষণে 
৷ ভাহার। জেরুজেলামের পবিত্র মন্দিরদ্বারের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঘোটকী হইতে 
অবতরণ করিয়া মঙ্গিরাভ্যস্তরে দেখিলেন 

আব্রাহাম মুষ! ঈশা ও অন্যান্য ধর্ম্ম- 
প্রৰক্ত। সেখানে বিরাজমান | মহম্মদ তাহা: 

দের সহিত সমম্বরে ঈশ্বরের স্ততিবন্দন! 
করিয়া দেখিলেন স্বর্গ হইতে আলোকময় 

। সোপানাবলী আলম্িত হইয়াছে । গেব্রি- 
যালের সাহায্যে ত্বরিতবেগে মহম্মদ উহাতে 

। আরোহণ করিতে লাগিলেন। | 
| প্রথম স্বর্গে পৌছিয়া গেত্রিয়াল স্বর্গঘারে 
' আঘাত করিলেন। ভিতর হইতে প্রঙ্গ 
। আমিল, তুমি কে? আমি গোব্রয়াল। 
1 সঙ্গে কাহাকে আনিয়াছ 1! মহল্মদ, যিনি 

ধর্মপ্রচারের জন্য আদিষ্ট হুইয়াছেন।: 
উত্তর আসিল জ্বাচ্ছা, ভিতরে আইস। 
এই প্রথম স্বর্গ রৌপ্যময্ব, মস্তকের উপরে 
স্ববর্ণরজ্ছুতে তারকামালা ঝুলিতেছে। প্র- 
ত্যেক তারকায় এক একজন দেবদূত প্রহথরী- 
রূপে বিরাজ করিতেছে, দেখিতেছে পাছে 
অপবিত্র মানব পবিত্র স্বর্গলোকে প্রবেশ 
করে। এক. বয়োবৃদ্ধ লোক সম্মুখে আসিল, 

গ্েত্রিয়াল মহম্মদকে বলিপেন ইঙ্থীকে 
প্রগাষ কর, ইনি আদম। আদম মহ 

সপ 
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স্মনকে আলিঙ্গন দিয়। বলিলেন তুমি 
আমার সন্তানসম্ভতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, 
তুমিই প্রধান ধর্মপ্রবন্তা। ক্রমে 
তাহার। দ্বিতীয় স্বর্গে উঠিলেন। গেত্রিয়াল 
আঘাত করিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল। তা্।র। 
উনয়ে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক চাক- 

চিক্যম্য় বিশুদ্ধ লৌহখচিত। নোয়ার 
সাক্ষাৎকার মিলিল। তিনি মহম্মদকে 

সাদরে গ্রহণ করিলেন। তৃতীয় স্বর্গে উঠি- 
লেন। চারিদিকে জ্বলভ্তমণিমাণক্যের 

মহম্ম 

মে আস 

আভা । মনুষ্যের সাধ্য নাই যে তাহার উপর 
দৃষ্টিস্থির রাখিতে পারে। এখানে এক 
সথদীর্ঘ পুরুষ বিরাজমান, লক্ষ সৈন্য 
তাহার অধীন। প্রকাণ্ড পুস্তক সম্মুখে প্রসা- 
রিত, তিনি উহাতে লিখিতেছেন ও মুছি- 
তেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন ঘে 

তিনি ম্বৃত্যুর অধিপতি । যাহারা জন্মিবে, 
তাহাদের নাম লিখিতেছেন, যাহার! 

মরিবে, তাহাদের নাম মুছিয়্া দিতে- 

ছেন। এক্ষণে মহম্মদ ও. গেত্রিয়াল চতুর্থ 

স্বর্গে, উহ। শুভ্র রৌপ্যমণ্ডিত। সম্মুক্নত 
এক দেবদূত সেখানে বিরাজমান । অবি- 
রলধারায় নেত্রধুগল হুইতে অশ্রচ বিগলিত 
হইতেছে; মনুষ্যের পাপরাশি দেখিয়। 
কেবলই ক্রন্দন করিতেছেন এবং মানবের 
অনাগত .অমঙ্গল পূর্ব হইতেই বুঝিতে 

পারিতেছেন। পঞ্চম স্বর্গ হৃবর্ণময় | এখানে 
এরনের সাক্ষাতকার মিলিল। এরন 

অমির অধিপতি ; ভীমঘুর্তিতে বিরাজমান ; 

চক্ষু হইতে বিছ্যুতের তেজ বিনির্গত হুই- 
তেছে; হস্তে স্বলন্ত ভল্ল; অগ্নির মধ্যে 
তিনি বিরাজমান । এরন সহচরগণের সহিত 
পাপী ও অবিশ্বাসী মানবের উপর ঈশ্বরের 
কঠোর দণ্ড অবিশ্রীম পরিচালন করিতে- 
ছেন। তীহারা হষ্ঠ স্বর্গে উঠিলেন। উহা স্বচ্ছ 
প্রস্তর বিনির্গিত। এখানে একজন দেব- 

প্র পর আস আপ 

১৬১ 
পট... 

দূত বর্তযান, অর্ধাঙ্গে অগ্নি অপরাংশে' চির 
হিমানী; বরফের শৈত্যে অগ্নি: নির্বাণ 

হইতেছে না বা অগ্নির উত্তাপে হিমানী 
দ্রবীভূত হইতেছে না| চারিদিকে অন্যান্য 
দেবদুতের! বন্দন। করিতেছে, বলিতেছে 
প্রভূ ! তুমি তুষার ও বহ্থিকে একত্রে রাখি- 

মাছ, আমাদিগকে তোমার বিধানের সহিত 

এরূপ একত্র যুক্ত কর। মহম্মদ জিজ্ঞাস! 
করিয়া বুঝিলেন ইনি স্বর্মিক্ত্যের প্রহরী । 
ইনিই শুভবুদ্ধি দিবার জন্য মানবের নিকট 
দেবদূত প্রেরণ করেন ও ঈশ্বরের দিকে 
সকলকে আকর্ষণ করেন। যতদিন পুনরুথান 
ন। ঘটিবে ততদিন উহ্ীর কর্মের অবসান 
নাই । এইখানেই মুলার সহিত সাক্ষাৎকার 
ঘটিল। তিনি মহম্মদ্রকে দেখিয়। কাদিয়! 
ফেলিলেন, বলিলেন আমি ইসরাইলবংশী য়- 
গণের জন্য যত না করিতে পারিয়াছি, তদ- 
পেক্ষ। তুমি বহুল পরিমাণে তোমার জাতীয়- 
গণকে স্বর্গে আনিতে পারিবে বুঝিতেছি । 

সপ্তম ন্বর্গে উঠিয়া একব্রাহামের সাক্ষাৎ- 
কার মিলিল। এই ম্থখদ স্থান দিব্যা- 
লোকে ভাম্বর; এতই মহিমাময় যে 
মনুষ্যের বাণী তাহ! বর্ণনা করিয়া উঠচিতে 

পারে না। স্বর্গের এক এক অধিবাশীর 
সপ্ততিম্হত্র হন্ত, সপ্ততিসহত্র মুখ; প্র- 
ত্যেক আম্যে সপ্ততিসহত্র জিহ্ব1। প্রত্যেক 

জিহ্বায় সণ্ডতি সহত্র ভাষা; অসংখ্য জিহ্বায় 
অসংখ্য ভাষায় তাহারা কেবলই ঈশ্বরের 
স্তুতিগান করিতেছে । ঈশ্বরের অদৃশ্য 

সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে দিগন্তগ্রসারিত 

পল্মপত্রের ছায়ায় বালুলম অপংখ্য দেবদূত 

বিশ্রাম করিতেছে । অসংখ্য পক্ষী অসংখ্য 

কে কোরাণের পবিত্র শ্লোক গান করি- 
তেছে। ছুগ্ধ ও মধু হইতে স্থমিউতর ফল 
ফলিয়া রহিয়াছে । এক একটী ফলে বিশ্বের 

হখ্য প্রাণীর ক্ষুধাতৃষ্ণ। শান্তি হইতে পারে। 
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একএকটা অগ্লরা প্রতি ফলের শষ্যের ভিতরে অশ্ব বিছ্যল্লতা বাহিরে । তিনি তাহাতে 
প্রক্কত বিশ্বাসীর হর্ষোত্পাদনের জন্য নিহিত আরোহণ করিয়! পূর্ববস্থানে ফিরিয়া! আসি- 

রহিয়াছে । পদ্মলতার মূল হইতে চারিটি লেন। 0. 

নদী বিগলিত ; ছুইটি স্বর্গের ভিতর দেশ . পস্ 
দিয়া প্রবাহিত, দুইটি বাহিরে আসিয়। | 
পড়িয়াছে, নাম নাইল্ ও ইউফেটিস্। | . ্রাহ্মমমাজ । 

মহম্মদ আরও ভিতরে চলিলেন; সম্মুধে ! পঁচাত্তর বৎসর হইল ব্রাক্মসমাজ 

ভঞ্জনমন্দির, চারিদিক রক্াভ মাণিক্যখচিত, প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে কিন্ত এই দীর্ঘকালে 

অসংখ্য অনির্ব্বাণ দীপশিখায় আলোকিত ; ইহা দ্বারা দেশের কি কাজ হুইল এই 

গঠন কাবার অনুরূপ ; সপ্ততিসহত্র উচ্চ- যাঘোৎসবরের সমগ্স সংক্ষেপে তাহা! একট! 

শ্রেণার দেবদূতের প্রত্যহ ইহার ভিতরে ঘলিবার কঙ্খা। ব্রহ্মজ্ঞানে জন্যই ব্রাহ্ম- 
প্রবেশ করিতে পান । মহম্মদ তাহাদের সমাজ। কিস্ত দেখিতে পাই, প্রথমাবস্থায় 
সহিত মিলিত হইয়া লাতবার প্রদক্ষিণকরি- আ্রাঙ্ধলমাজ এদেশের শান্ত্রমধ্যে আবদ্ধ পুরাণ 
লেন। গ্রেত্রিয়াল আর যাইতে পারিলেন খধিদিগের ব্রঙ্গজ্ঞান বহুকাল পরে লোক- 
না; মহম্মদ জ্রুতগতিতে আরও অগ্রসর চক্ষুর সমক্ষে উদ্ঘাটিত করে। তখন 

হইলেন । আলোক ও অন্ধকার ভেদ করিয়া অজ্ঞান ও কুসংস্কার দেশমধ্যে অবাধে 

ভগবানের অনতিদুরে লম্মুখীন। বিংশতি- রাজত্ব করিভ এবং শিক্ষিতের! মৃর্তিপূজায় 

সহত্র আবরণে ঈশ্বরের মুখ আযৃত। কাহার মুক্তির আস্থ! না রাখিতে পারিয়া খীবটধর্্ম 

সাধ্য তাহার অনাবৃত মুখের দীপ্তি সহ্য গ্রহণ করিত। সেই সময় হিন্দুশাস্ত্রের এই 

করিতে পারে। তিনি একহত্ডভে মহ-  একেশ্বরযাদ অনেকের পরধন্ম গ্রহণ 

ন্মদেয় ক্কন্ধদেশ ও অন্য হত্তে বক্ষোন্ধেশ ! নিবারণ করে। এ সময় ব্রাক্মসমাজে বেদ- 
স্পর্শ করিলেন। সেই শৈত্যম্পর্শে মহ- পাঠ উপদেশ ও বক্ষসঙ্গীত হইত। সঙ্গীত 
স্মদের অত্তর্দেশ শীতল হইল। .মহম্মদ : গুলি প্রকৃত বৈয়াগ্যের উদ্দীপক । তন্মধ্যে 

দিব্য আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। চারিদিক এমন কতকগুলি গীত আছে যাহা! কেবল 

স্বগন্ধে আমোদিত হইল, সে স্রখ সে ত্থগন্ধ ধনীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত। ফলত 

অন্যে কে বুধিবে । যহস্মদ ঈশ্বরেয় নিকট রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন দেশের সর্বব- 

হইতে কোরাণের অনেক আদেশ পাইলেন । ' বিধ সংক্কার করিতে গেলে অগ্রে ধনীসম্প্র- 

ঠাহারই আজ্বায় পঞ্চাশ যার দৈনিক প্রার্থনা দাঁয়কে সংগ্রহ করা মুখ্য কাজ । কারণ 

প্রকৃত সাধকের জন্য নির্দিষ্ট হইল। ূ সংস্কারের অনেক কার্ধ্য অর্থ ওসামর্থ্যসাধ্য। 

মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে বিদাস্ত | ইহীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তদীয় কীর্তি 

গাইলেন বটে, কিন্তু মুষা বলিলেন ৫* | একবারে লোপ পাইবার সম্ভাবন! হয়। 

বার প্রার্থন! মানবের পক্ষে অসাধ্য । . তাই | এই সমম্ম এদেশের ধনবানদ্দিগকে সংএহ 

তিনি পুমরায় ঈশ্বরের নিকট যাইয়া অনুনয় | করিবার তাহার বে গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল তাহা 

বিনয়ে প্রার্থনানংখ্যা পাঁচষার নির্দিষ্ট | সম্পূর্ণ ফলবৎ হয়। এই সম্প্রদায় হইতেই 
করিয়। লইলেন। মহুন্মদ মর্ত্যের দিকে অব: | মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাছার নির্ববাণপ্রায় 

তরণ করিতে লাগিলেন ; আলিয়া দেখেন | কার্য্ের গুরুতার বিপুল উদ্যম ও উৎসা- 



শা ১৬জ, 

হের সহিত. গ্রহণ করেন। তৎকালে ধা- 
হার বিদ্যমান ছিলেন ভাহার। জানিতেন 

র।মমোহন রায়ের পর ব্রাঙ্গলমাজের তিনি 
কিরূপে প্রাণসঞ্চার করিয়। তুলেন। তিনি 
নান! উপায়ে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্রহ্ষজ্ঞান 

প্রচার করিতে লাগিলেন । ভীহারই যত্ব ও 
চেষ্টায় তত্ববোধিনী পত্রিক। প্রকাশিত হয়। 
এই পত্রিকা এক সময়ে দেশের যথেষ্ট উপ- 
কার করিয়াছে । সে সময়ে সাধারণের 

মধ্যে সস্কত ও ইংরাজীর তাদৃশ বিস্তার 
হয় নাই কিন্তু তদানীন্তন অল্পসংখ্য 
শিক্ষিতের শিক্ষার ফল এই পত্রিকার 
সাহায্যে বঙ্গদেশময় ব্যাপ্ত হুইয়াছিল। 
এখন অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত ও আলোচিত 
হইতেছে, কিন্ত তখন অনেক গ্রস্থই তাল- 
পত্র ও তেরেট পত্রের ভিত্তর আবদ্ধ ছিল। 

সেই নময়ে তন্ববোধিনী এ সকল জীর্ণ শীর্ণ 
কীটদংষ পুস্তকের ভিতর হুইতে ব্রহ্মসন্থন্ধীয় 
অনেক তন্ত্র বাহির করিয়ুছিল। বলতে কি. 

উন্তরমীমীংস। উপনিষদাদি.গ্রস্থ যেকি তত্ব 
প্রচার করিতেছে তাহ সংস্কৃতাধ্যাযীদিগের 
মধ্যেও অনেকে জানিতেননা । তত্ববোধিনী 
উদবাটন কর ইহ প্রথমাবস্থায় সেই সকল 
গ্রন্থ হইতে সুক্ষ ব্রহ্মতন্ব প্রচার করিয়! লোক 
সকলকে চমকিত করিয়া তুলে এবং ইউরো- 
পের বিজ্ঞান দর্শনাদিও বঙ্গভীষায় অনুবাদ ক-. 

(চিত ও অপরিচিত যে, যে রকম বিপদে রিয়ালোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়। দেয়। 
এতদঘ্বাতীত ইহ দ্বার তৎকালে একটা ভাষা- 
স্কার হয় ব্রা্ধদম।জ স্থাপনের কিছুদিন 

পূর্বে বঙ্গভাষার গদ্য একট কিন্তুতকিমাকার 
ছিল ।. ইহ। বহুলপরিমাণে পারসীক ভাষায় 

মিশ্রিত হইয়া! অদ]লতের কার্ধ্য নির্বাহ 
করিত.। রামমোহন রার স্বীয় বিচার 
গ্রন্থে কিয়ৎপরিমাণে মেই জঞ্জাল হইতে 
ইহু!কে নির্মক্ত করেন। পরে তন্ববোধিনী 
ইহার সকল রকম জটিলত। ও আবর্জন। 

ব্রাঙ্ষনমা্ধ ১৬১৩ 

দ্র করিয়। ইহাকে সকল প্রকার ভাব প্রকা- 
শের উপযোগী করিয়। তুলে। বলিতে কি 
এই সমস্ত কাধ্য একমাত্র মহুধি দেবেজ্দ্রনাথ 

ঠাকুরের নেতৃত্বে স্সম্পন্ন হইয়াছিল । তাহার 
ব্রাঞ্মদমাজের কার্ধ্যভার গ্রহণ করিবার পর 
ধাঁহারা ব্রাহ্ম হন তাহার! ইহার উপদেশ ও 

দৃষ্টান্তে নবজীবন ও নবোৎসাহে উৎফুল্ল হ- 
ইয়া,লোকের সকল প্রকার ছুর্দশ! দূর করিতে 
এবং জনসমাজের নানারূপ হিতকর কার্য্যানু- 
ষ্ঠানে প্রবৃভ হন। তাহাদের কার্যকলাপ স্মরণ 
করিলে এখনও নিজীব মনে বলসঞ্চার হয়। 
তাহার! শাস্ত্র ও যুক্ততক সহকারে ঘূর্তিপুক্জার 
প্রতি লোকের বন্ধমূল কুসংস্কার দূর করিয়া 
যেমন একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 
সেই সঙ্গে দেশের প্রকৃত হিতকর অনেক 
কার্যেরও অনুষ্ঠান করেন। তাহারা বিদ্য। 
প্রচারের জন্য ইংরাজী ও বাঙ্গল। পাঠশাল। 
সকল স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক 

স্থনে চিকিৎসক ও ধধের অভাবে অকাল- 
স্বত্যু লোকক্ষয় করিত। ইহাদের যত্ে 
স্থানে স্থানে ওষধালয় স্থাপিত হয় এবং অঙ্গ 

ব্যয়ে সকলে রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইতে থাকে । ইহাদের মধ্যে এমন হ্ৃদয়- 

বান লোক ছিলেন যে তাহার। অনাথ বিপন্ন 

রোগীর দিবারাত্রি স্বহস্তে দেবা করিতেও 
কাতর ছিলেন না৷ । ত২কালে ইহাদের পরি- 

৷ পড়,ক ইহারা বদ্ধপরিকর হুইয়। তাহার বিপদ 

পর লেপ » 

উদ্ধারে যত্রবান হইতেন। তখন মিউনিগি- 
পালিট ছিল না কিন্তু ইইারাই ঘাতায়াতের .. 

স্থবিধার সন্ত পথ প্রপ্তত করিতেন। গ্রামের 
স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিবার জন্য বন জঙ্গল 

পরিস্ক।'র করিতেন। ইহার! সত্যবাদী জিতে - 

ক্দ্রিয় নীতিপর ও নংবমী ছিলেন। অনেকেরই 
শারীরিক বল অসাধারণ ছিল । এমন কি 

অনেক গুলি দুর্বূত লোক বিদ্বেষের বশীভূত 



764 

হইয়! সক্রোধে আক্রমণ করিলেও একাকীই 
নিজ ভুজবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে 
পারিতেন। অনেক স্থলে আজিও তাহা- 
দের কীর্তিস্তস্তত্বরূপ বিদ্যালয় ওষধালয় 

ব্রঙ্ষমন্দির বিদ্যমান আছে। সেই সকল 
সরল ও সাধু প্রকৃতির লোক দেশের প্রকৃত 
অভাব বুঝিতেন এবং স্বতঃ পরত চেষ্টাবান 
হইয়। তাহ! দুর করিবার জন্য যত্ব করিতেন। 
এখন তাহাদের মধ্যে প্রায় আর কেহই জী- 
বিত নাই । তাঁহার! যে পদাস্ক রাখিয়। গিয়া- 
ছেন তাহার অনুমরণ করিবার লোকও অল্প। 
এখন ভ্রাঙ্ষনমাজ বহু অংশে বিভক্ত । 

কিন্ত বিভক্ত হইলেও মহুষি-প্রবর্তিত একে- 
শ্বরবাদ আচার অনুষ্ঠান সমস্তই কোন ন! 

কোন রকমে রক্ষ। করিতেছেন। এমন কি 

তাহারই প্রবর্তিত এই ১১ই মাঘের মহাপর্বব 

ব্রাঙ্মমাত্রেই পালন করিয়া থাকেন। কিন্ত 
দেখিতেছি যে সকল সংস্কীর বর্তমানে অনা- 

বশ্যক সেই সকল সংস্কীর লইয়াই ইহাদের 
অনেকেই ব্যস্ত । তখন ব্রঙ্গজ্ঞেরা এদেশের 
শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন এখন যে 

কারণেই হউক সেইরূপ শ্রদ্ধাভ্তি ও বিশ্বা- 
সের পাত্র প্রায়ই কেহ দৃষ হন না। এই 

হুয়। যিনি স্বীয় চরিত্রবলে ব্রাঙ্ষমলমাজকে 
এতকাল সম্মান-পদবীতে ধারণ করিবার 

স্তস্তম্বরূপ হইয়। আছেন, পূর্ববকালে ধাহার 
নেতৃত্বে দেশমধ্যে এই সমস্ত মহৎ অন্ু- 

্ান হইয়াছিল আজ তিনিও জীবনের 
পশ্চিম প্রান্তে উপনীত ও অস্তোম্থুখ । 
ইহার অবর্তমানে ব্রাঙ্গদমাজে যেকি একটা 

অন্ধকার আসিবে জানি না কে তাহা অপ- 

সারিত করিবে। 
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তত্তবোধিনী প্তিকা 
2৬ ৭৮, তাঁগ 

সম[লোচনা। 
ডেরাছন মসুরি ।--ইহা] একখানি ভ্রমণ 

বৃনধান্ত। শ্রীযুক্ত বাবু নৃপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত 
প্রণীত। আমর! এই পুস্তক আদ্যোপান্ত 
পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম । নৃপেন্দ্র 
বাবু ডেরাছুন প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়! 
যাহ। কিছু দেখিয়াছেন, ইহাতে তৎসমুদ য় 
বর্ণিত হুইয়াছে। ইহার বন নদী পর্বত প্রভৃ- 
তির বর্ণন| পাঠ করিলে ইচ্ছা হয় যেন মেই 
গুলি স্বচক্ষে গিয়া একবার দেখিয়। আসি। 
এই গ্রন্থের ভাষা! ওজস্ী প্রাঞ্জল ও মধুর। 
বহু অনুন্ধান পুর্ববক নৃপেক্দ্র বাবু স্থানীয় 
ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত 
করিয়ছেন। যাহার! মসুরি প্রভৃতি প্রদেশে 
ভ্রমণ করিবান্ধ ইচ্ছ। করেন এই পুস্তকখানি 
তাহাদের বিশেষ সহায়তা করিবে । আমর! 
এই গ্রন্থ পা করিয়া নৃপেক্দ বাবুকে সর্ববা- 
স্তঃকরণে প্রশংসা করি। এই পুস্তকের 
ছাঁপা ও কাগজ পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্ন 
হইয়াছে এবং ইহাতে কয়েকখানি স্থন্দর 
ছবিও আছে। 

বিজ্ঞাপন । 
পঞ্চমপ্তাতিতম সাহ্বৎসরিক 

| ব্রাহ্মমমাজ। 

আগামী ১১ মাধ মঙ্গলবার 
প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার "সমর 
আদি ব্রাহ্মনমাজগৃহে ব্রহ্মোপাসন। 
হইবে । অতএব এ দিবস যথ। 
সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপ- 
স্থিতি প্রার্থনীয় | 2 

শ্রীরবীন্দ্নাথ ঠাকুর । 
শ্রীনুরেন্ত্রনাথ ঠাকুর । 

শ্রীসত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় । 
. ঘম্পাদক। 



সখা তে আ্রাঠ্ক আছে ৪৮ ॥ 

তজ্সরোধনীপ্রত্রিকা 
ন্পবাতযামিবলবন্মাবীয়ান্মন্ বিলাবীহিহ ঞ্জীলভ্গেন। অহ্ষ লিন্জ কালললন্দা হন অনন্সন্িহধজন লক্ষ বান্বিলীবজ 

অঞ্জব্যামি ্্বলিষন্দ অন্াপ্বন্তঞজবিদ্ বজবমিনহগন দুর্খনদনিনমিমি। হযাত্র লহ শীদান্লবা 

ঘাহদিবমস্থিঝথা ঘ্বলন্মঘমি। জিন্ দীতিষাত গিমজাএাখলত্ব লন্থাঘললিঘ । 

শোক-সংবাদ। 

ধর্মজগতের জ্যোতিত্মান্ সুর্য আজ 
অস্তমিত। মহর্ষি দেষেন্দ্রনাথ গত ৬ই মাঘ 
মধ্যাঙ্থে আত্মীয় স্বজন সকলকে শোঁক- 
সাগরে নিমগ্ন করিয়া লোকলীল! সম্বরণ 

করিয়াছেন। এই পুণ্যবান আজীবন- 
যত মহাপুরুষকে রোগযন্ত্রণ। বিশেষরূপ 

ভোগ করিতে হয় নাই । তিনি ঈশ্বরের কো- 
মল করম্পর্শে তাহারই ক্রোড়ে সৃখে নিলীন 
হইয়াছেন। দেখিলাম, অন্তিমকালে তাহার 
অন্তরঙ্গ অনেকেই নিস্তন্ধভাবে তাঁহাকে 

বেউন করিয়। আছেন। মধ্যে সেই মহাপুরুষ 
পর্ব্যন্কে শয়ান। তাঁহার চক্ষু নিমীলিত, মুখে 
যন্ত্রণার কোনই চিহু নাই, তিনি স্থির ধীর 
ও প্রশান্ত মনে ত্রন্মের মছিত গাঁঢ়তম যোগে 
নিমম। বোধ হইল, এই ব্রহ্গ-ঘোগে না 

জানি ইনিকি আনন্দই ভোগ করিতেছেন! 
“এক্ষণে ব্রন্মের আহ্বান আলিয়াছে, চলি- 
লাম,» তৎকালে সকলের নিকট এই বলি- 

যাই যেন তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
ঠিক যেন স্বেচ্ছান্বত্যু। এ সময় খাঁহার! 
তীহাক়্ অন্তিমসাক্ষী ছিলেন এই অপূর্ব দৃশ্য 

দেখিয়া সকলেই বিম্মিত ও স্তম্তিত হুইয়। 

যাঁন। অনন্তর তীহার পুত্র পৌন্র প্রপৌত্রাদি 
নগ্ৰপদে দীনবেশে তাহার পবিত্র দেহ বহন 

করিয়। শ্মশ।নক্ষেত্রে লইয়া যান। সঙ্গে 
সহত্রাধিক লোক । পরে চন্দনকাষ্ঠের চিত! 
প্রস্তত করিয়। তছুপরি তাঁহাকে উত্তানভাবে 

শয়ন করাইয়া! দিল। অজশ্রধারায় প্রক্ষিপ্ত 
স্বত ও অন্যান্য স্থগন্ধি দ্রব্য সংযোগে 
চিতাগ্নি যার পর নাই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল 
এবং অগ্লক্ষণের মধ্যেই মহর্ষিদেবের দেহ 
যেন পবিত্র হোমামিতে ভঙ্সাৎ হইয়! গেল। 
শ্মশান স্থানে বহুপংখ্য বিদ্বান সম্ত্াম্ত নানা 

জাতীয় লোক, ভদ্র-গৃহের স্ত্রীলোকের। 
পর্য্যন্ত এই সাধুপুরুষের অগ্নিসংক্ষার দে- 
খিতে আসিম্বাছিলেন। সকলেরই মুখস্রী। 

ঘন.বিষাদে আবৃত এবং অনেকের নেত্র 

হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হইতেছে। 
এই ব্যাপার দেখিয়া এই কবিতাটি, যাহ 
এক সময়ে তাহারই উদ্দেশে রচিত হুইয়া- 
ছিল, তাহ মনে পড়িল । 

ত্বমেব গ্রারোদীর্জঠরশয়নাৎ শ্মাভলগতো 
মৃদাবিষ্টা উচ্চৈর্জহন্ুরপরে চাত্র জগতি | 
য্দাসম্নে কালে পরিণতব়াস্ত্ক্ষ্যসি তন্থং 

মহোল্লাসৈর্হাসন্বয্ি ভবতু চান্তেমু রুদিতং। 



৯১১৮ 

প্যখন গর্ভশয্য1 হইতে ভূমিষ্ঠ হও তখন 
তুমিই কাঁদিয়াছিলে এবং এই জগতে অপরে 
অত্যস্ত উৎফুল্ল হইয়া উচ্চম্বরে হাসিয়াছিল, 
আবার যখন বার্ধক্যে--সময় আমিলে দেহ- 
ত্যাগ করিবে তখন মহা উল্লামের সহিত তুমি 
হাস এবং অন্যে কীঁুক”। ফলতঃ দেহত্যাগের 
অব্যবহিত পূর্ধধে মহুধি দেবের মুখশ্রীতে 

যোগানন্দের উচ্ছাস এবং দেহান্তে উপস্থিত 
সকলের হাহাকার দেখিয়া এই কবিতাটি 
মনে পড়িল। তৎকালে মনে হর্ষ বিষাদ যুগ 

পৎ্'ছুই-ই উপস্থিত হইল । কবি কল্পনাবলে 
ভবিষ্যৎ যাহা সুচনা করিয়াছিলেন এখন 
কার্যত তাহাই দৃষ্ট হইল এইজন্য হর্, আর 
দেশের এমন অপূর্বব ত্বকে জন্মের মত 

হারাইলাম এইজন্য গাঢ় বিষার্দ। হা! এখন 

যদিও তাহার তিরোভাব হইয়াছে কিন্ত 
তিনি পবিত্র চরিত্রবলে সথজীবিত। আজ 

এই মহাত্সার অভাবে বঙ্গের__ভারতের 

সর্বত্রই হাহাকার ! সর্বত্রই রোদন ও 

বিলাপ! আঘর। তাহার প্রসঙ্গে এখন অধিক 

কিছুই বলিতে চাই না, আজ সমস্ত ভারতের 
সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত সংবাদপল্জ সমস্বরে 

কি বলিতেছেন তাহা! উদ্ধৃত করিলেই 
যথেষ্ট হইবে | হিন্দুসমাজের মুখপত্র 
“বন্মতী” উহার অভাব কিরূপ অন্ু- 

ভব করিয়াছেন নিন্ষে তাহ। প্রকাশ করি- 

লাম, পাঠকের বুঝিবেন তিনি সর্বসা ধা- 
রণের কি ভক্তি ও গৌরবের বস্ত ছিলেন। 

«এই বৃহস্পতিবারে সত্যই আমাদের 
বঙ্গজননীর কল্যাণ অযৃতপূর্ণ অঞ্চল হুইতে 

একটি ছুর্লত ফল খসিয়। পড়িল। সাধু- 
চরিত্র, ভগবানের প্রতি চিরনির্ভরশল, 

মনুষ্যসমাজের 'হিতাকাজ্কী মনুষ্যশ্রেষ্ঠ 

বিধাত।-নির্দিত অমৃত ফল. বলিয়াই মনে 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৬ হয়া, ভাগ 

নাই, ভবিষ্যতে তাছার গ্যায় মনুষ্যের আ.- 

বি9তাবের সস্তাবনাও ন্ুদুর-পরাহত,--হয়ত 
অসম্ভব ; কারণ যে যুগের সংঘর্ষণে তাঁহাকে 

মানুষ.হইতে হইয়াছিল, যে যুগের প্রভাব 
তাহার ধর ও সমাজ জীবনে প্রতিহত হইয্ু 
তাঁহাকে অধিকতর আত্ম-নির্ভরের শক্তি 
প্রদান করিয়াছিল, সে যুগ, সে যুগের স- 
মাজ, সে যুগের সংক্কারপদ্ধতি এখন পরি- 

বন্তিত হইয়াছে । এ নৃতন যুগ। 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্গুদেশের 

একজন বড় লোক ছিলেন, এমন ্বার্থপর- 
তার দেশে, মিথ্যাচারের দেশে, এমন 
বহ্বাড়ম্বরের দেশে মহাত্মা দেবেজ্জনাথের 
হ্যায় একজন লোকের অভ্যর্থান অতি 

বি্ময়ের কথা | বঙ্গদেশের হিন্দুপমাজকৈ-_ 

বঙ্গদেশের হনুষ্যসমাজকে ইহা বিধাতার 

বিশিষ্ট দান বলিয়। মনে কর! যাইতে পারে। 
লোকে জানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বড় 

লোক ছিলেন। তাহার স্ুবিস্তীর্ণ জমীদারী, 

গৃহে কমল। জাবদ্ধ। ;-_কিস্তু যাহার! তা- 

হাকে ধনবান বলিয়া জানিতেন ' এরূপ 

লোকের সংখ্য। অল্প। মহর্ধি বলিলে. 
আমর।- বাঙ্গালীরা, কেবল মহাত্মা দেবে- 

ন্রনাথ ঠাকুরকেই বুঝিতাম, বিদ্যাসাগর 
বলিলে যেমন মহাত্মা! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর- 
কেই বুঝিতাম সেইরূপ ।-_একালে রাজার্ধ 
দেবর্ধি, ব্রহ্মর্ষি অনেকে হইতে পারেন, 
কারণ এখন উপাধিরই যুগ পড়িয়াছে, 
কিস্তু “মহর্ষি ও বিদ্যামাগর এ ছুইটি যেন 
ব্যক্তিগত উপাধি হুইয়! গিয়াছে ।-_বিদ্যা-. 
সাগরের পরলোকগমনে বঙ্গে দয়ার সাগর 
শুকাইয়। গিয়াছে--কর্দের পাহাড় ভাঙ্গিয়া 

পড়িয়াছে  মহার্য দেবেজ্জনাথের ইহলোক. 
ত্যাগ্ে ভগবন্তক্তির ও ধর্মের উজ্জ্বল নক্ষত্র: 

হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিগত এ খসিয়া পড়িল। বঙ্গের প্রাচীন সমাজের 
শতাব্দীতে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন সন্দেহ সহিত আধুনিক বঙ্গ-সমাজের-যে .যোগ.ছিল 
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বিদ্যাসাগর . মহাশয়ের পরলোক গমনে 

তাহার অর্ধেক ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, মহর্ধির 
দেহত্যাগে সে যোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইল। 
আজিকার দিনে,-আমাদের জাতির এই 
নৈতিক অবনতি, ধর্মহীনতা ও বিশ্বাসাভা- 

বের দিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অভাব 
অতি গুরুতর অভাব বলিয়াই মনে হয়। 

যদিও তিনি বহুদিন পূর্বেবেই সংসারের সকল 
সম্বন্ধ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি- 

লেন, তথাপি তাহার জীবনের ও তাঁহার 
উপদেশের প্রভাব ধর্মপিপাস্থ শিক্ষিত 

সমাজকে পবিত্রতার পথে অগ্রসর করিবার 

চেষ্টা করিত। যে চরিত্রের দিকে চাহিয়া 
মানুষ আপনার স্ষু্রতায় লজ্জিত হইয়! 

সেই চরিত্রের প্রতি মুগ্ধচিতে আকৃষ্ট হয়, 
সেই মহুনীয় চরিত্র অবলম্বন স্বরূপ মনে 
করে-সেই পুণ্য চরিত্র মনুষ্য-লোক 
হইতে অন্তর্থিত হইলে দেশের পক্ষে তাহা 
কিরূপ দুর্ভাগ্যের কথা, ইহা সহজেই বুঝিতে 

পারা যায়। | 
সকল কথ! ছাড়িয়া দিলেও, মহর্ষি 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, যৌবনে যে 
ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন-__-তাহার মত 

পুণ্য কাহিনী এ দেশের ইতিহাসে আর 

শুনি নাই। নিজের অসীম এখর্য্ের দ্বার 

হইতে স্বেচ্ছায় তিনি আপনাকে দ।রিদ্র্যের 

রৌদ্রময় ভ্বালাময় কঙ্করময় রাজপথে নি- 

ক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যত্রষ্ট হন 

নাই ১ উত্তমর্ণগণকে অনায়াসে বঞ্চিত করিয়া! 
রাজার হ্যায় প্রচুর সম্পদে পূর্ণ হইয়া! দেহ- 
পাত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহ! তিনি 
করেন নাই, যাহার যাহা প্রাপ্য--সকলই 

তিনি শৌধ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি 

বিধাতার প্রসম্গতাও লীভ করিয়াছিলেন ; 

কমল! তাহার প্রতি বিমুখ! হন নাই, অব- 

শেষে দেবী বীণাপাগি তাহাকে বীগাপুস্তক- 

শোক-সংবাদ ২৬৪. 

রঞ্জিত হস্তে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন । 
সেই আশীর্বাদ এখনও তাঁহার সংসারের 
উদ্জ্বলত। বৃদ্ধি করিতেছে । তাহার যোগ্য 
পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়গণের নাম বঙ্গ 
দেশের শিক্ষিত সমাজে নিত্য প্রকীর্তিত। 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় নব্বই 
বৎনর বয়সের দেহত্যাগ করিলেন । বহু 

শোক তাহার জীবনকে ভারাক্রান্ত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিল ; তাহার প্রিয়তম! পত্রী, 
প্রিয়তম পুত্র, প্রাণাধিক জামাতা, পৌন্র 

তাহার চক্ষুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিয়াছি- 
লেন, কিন্তু ভগবানের প্রতি ধাহার অসীম 
বিশ্বা--সংসারকে যিনি মায়াময় বলিয়। 

বুঝিযাছেন, শোকতাপ তাহাকে বিচলিত 
করিতে পারে না। তাহার গৃহ-উপবনের 
প্রন্ফ,টিত কুম্থম একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, 
তিনি ভগবানকে সেই অভাবের স্থানে বসাঁ- 

ইয়। বিগলিত অশ্রু দ্বারা প্রেমময়ের সিংহা- 
সন ধৌত করিয়াছেন । 

কিন্ত তাহার সকল অপেক্ষা ক্ষতি 

মহাত্মা! কেশবচন্দ্রকে হারাইয়া। মহাত্মা 
রাজ! রামমোহন রায় কোন দিন বলেন নাই, 

ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে ভিন্ন । সা- 
মাজিক প্রথার ভিন্নত। কখন ধর্নীতির 
মূল সুত্রৰকে বিপর্যস্ত করিতে পারে না। 
রাজা রামমোহন রায় সমাজের যে সংস্কার 

পথে অগ্রসর হুন, মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও 
সেই পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে করিয়! 
সেই পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। 
কেশবচন্দ্র সেন সে পথ পরিত্যাগ করিয়া 
নৃতন পথের অনুসরণ করিলেন।--যে দিন 
গুরু শিষ্যের, পিত। পুত্রের প্রধান বন্ধন-__ 
ধর্দজীবনের বন্ধন এইরূপ ছিন্ন হইল সে 

দিন ব্রা্ষদমাজের ঘোর ছুর্দিন, সেই ছুর্দিত 
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নের মেঘ ত্রাক্ষ-সমাজাকাশ হইতে আর 

পরিক্ষার হইল না।--কিস্ত কর্তব্যজ্ঞানের 

নিকট স্পেহ পরাজিত হুইল। ন্সেছের 
অনুরোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে কর্তব্য পথ 

হইতে ভ্রষ্ট হইতে হুয় নাই। প্ররুত ত্রা- 
ক্ধণের ষে সকল গুণ থাকা উচিত, মহর্ষি 
দীর্ঘ জীবনের কঠোর সাধনার দ্বারা তাহা 
পরিপূর্ণ রূপে লাভ করিয়াছিলেন । তিনি 

প্রকৃত ত্রাঙ্মণ্য সম্পদের অধিকারী হুইয়া- 
ছিলেন এ কথ বলিলে, এ দেশের ত্রাঙ্মণ- 

সমাজের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন কর! হয় 

না। এ যুগে তাহার মত ব্রাহ্গণের বড় 
আবশ্যক ছিল।-_কিস্ত বিধাতা কাহাকেও 

মনুষ্যের আশার অনুরূপ দীর্ঘজীবন দান 

করেন না, সুতরাং আমাদের আশা! অপূর্ণ 

রহিয়া গেল, তাহার ভক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ 
উপদেশাম্বতবর্ধা ক চিরনীরব হইল । ভগ- 
বান তাহাকে আপনার ন্লেহের কোলে টা- 

নিয়। লইলেন।--এজছ্য আমর! শোক 

করিব না, আক্ষেপও করিব না, কিন্ত 
এ কথ আমরা কোন মতে ভূলিতে পারিব 

না যে, আজ কেবল জোড়ার্সাকোর ঠাকুর 

বাড়ীর নহে--কেবল কলিকাতার ধর্ম্ম- 
সমাজের নহে,-আজ সমগ্র বঙ্গের ধর্ম 

ও নীতির আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র 

অদৃশ্য হইলেন। সমগ্র ভারতের গৌরবময় 

চিরপূজ্য সনাতন ত্রা্মণ্যের আদর্শ লুণ্ড 
হুইল” । 

চতুর্থী ক্রিয়।। 

মহ্র্যিদেবের কন্যাগণ সমারোছে তাঁহার 

চতুর্থী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
তাঁহারা এই উপলক্ষে সকলেই ফোড়শু 
উৎসর্গ করেন। ব্রঙ্গোপামন! সমাণ্ড হইলে 

তত্তবেধিনী পত্রিক! 2৩ বঞ্জ ভাগ 

তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সজল নয়নে গদ্গদ- 
বাক্যে যে প্রার্থন। করেন নিম্থে তাছ! 
প্রকাশিত হইল । 

“হে পিতা, হে গুরুদেব! তুমি ত আ- 
মাদের ছেড়ে চলে গেলে, আমি এখন কি 
নিয়ে থাকব, কি কর্ব, তুমি যে আমার 

সবই ছিলে । তোমারি উপর আমার 

প্রীণ মন শক্তি সবই সমর্পণ করে রেখে- 

ছিলুম, সব শুন্য করে চলে গেলে । হে 
পিতাঃ তোমীর দেই সৌম্য শান্ত দেব- 
মুর্তি আর দেখতে পাব না, তোমার মুখের 
সেই অস্বতষ্ণপ্নী বাণী আর শুনতে পাব না, 
এ মনে হলে যে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে! 

এখন থেকে জীবম্মৃত 'হয়ে থাকৃতে হবে । 

দেব! তুমি ত সাধারণ পিতার মত ছিলে 
নাঃ যে কার্য কোন পিতায় করিতে পারে 
না তুমি ষে তাহা! করেছ। কিসে আমা- 

| দের. জ্ঞান ধর্ম ও আত্মার উন্নতি হয়, 
কিসে ঈশ্বরের পুজা প্রতিদিন করি, সেই 
চেষ্টা আজীবন করেছ। তুমিই আমার 
গুরু, তোম্নার প্রসাদেই পরমার্থ বিষয়ে 

যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করেছি। কিন্ত 
এই ছুঃখ যে তোমার সকল ইচ্ছ! পূর্ণ 
করে তোমাকে স্থখী কর্তে পার্লুম না । 

আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং একমান্দ 
গর্বেবের বিষয় যে তোমার মত অমন পিত। 
পেয়েছিলুম । কত অনাথ বিধব। তোমার 

শোকে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, তুমিই 
তাদের একমাত্র আশাভরসা ছিলে, কে 

আর তাদের মুখে অন্ন দেবে? প্রত্যহ 
আমি যখন.তোমাকে প্রণাম কর্তৃম তুমি 
তোমার কোমল ক্ষীণ হাতটি তুলে আ- 

মাকে আশীর্বাদ করতে, সেকি আর 

জীবনে কখনো ভুলতে পার্ব ? সে রকম 
ন্নেছ আর কার কাছে পাব? এখন 

এই আশীর্বাদ তোমার কাছে. ভিক্ষা 
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কর্ছি, ষে তুমি আজীবন ষাঁকে পুজ। 
করে এসেছ, ভার পুজায় যেন এ জীবন 
অতিবাহিত করতে পারি। তোমার জন্যে 

ঈশ্বরের নিকট কি আর প্রার্থনা কর্ব, 
ভূমি তার পরমভক্ত প্রিয়পুত্র ছিলে, রোগ- 

শয্যাতেও প্রতিদিন সূর্ধ্য দেখে গায়ত্রী 
মন্ত্র জপ করে, তার পুজা শেষ করে, 

তবে ছুপ্ধপান কর্তে। হে ঈশ্বর! তুমি 

তার জীবনে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা 
ঘটিয়ে, তার দ্বারা কত লোকের হুদয়ে 
ব্রক্মজ্ঞান উদ্দীপন করে দিয়েছ, তাকে 
ধন মান পুত্র পৌত্র সকল সম্পদেই সুখী 
করেছ, কোনই অভাব রাখ নাই। এখন 
কেবল তোমার কাঁছে এই প্রার্থনা করি, 

তার চিরকালের আন্তরিক যে বাসনা, ষে 

ব্রন্ধধামে গিষে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করবেন, 

সেই কামন! তুমি পুর্ণ কর। 
ও একমেবা দ্বিতীয়ং |” 

আদ্য কত্য। 

মহধিদেবের পুত্রগণ .দশাহ অশৌচ 
গ্রহণ করিয়! তাঁহার আদ্যশ্রীদ্ধ করেন। 

শ্রাদ্ধদভায় বিস্তর ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হুই- 
যাছিলেন। প্রথমে ব্রাঙ্ধগণের মধুর সঙ্কী- 
তন হয়। পরে শ্রাদ্ধকর্তারা রৌপ্য-ষোড়- 
শাদি উতসর্গ করিলে আচার্যের! ব্রঙ্গো- 

পাসনা করেন। উপাসনা! শেষ হইলে 
প্রযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন নিন তাহ! প্রদত্ত হইল। 

«ছে পরমপিতঃ, হে পিতৃতমঃ পিতৃণাম্, 

এ সংসারে ধাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া 
তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি-__অদ্য 
একাদশ দিন হইল, তিনি ইছলেক হুইতে 
অবস্থত হুইয়াছেন। তীহার সমস্ত জীবন 

আদা কৃত্য ১৭১ 
হোমহুতাশনের র্ধমুখী পবিত্র শিখার 
ন্যায় তোমার অভিমুখে নিয়ত উখিত হুই- 
যাছে। অদ্য তাহার সবদীর্ঘ জীস্যান্জির 
অবদানে তুমি তাহাকে কি শান্তিতে, কি 

অস্বত্তে অভিষিক্ত করিয়াছ-_যিনি স্বর্গ কা- 
মনা করেন নাই, কেবল “ছায়াতপয়োরিব 
ব্রশ্ধলৌকে তোমার সহিত যুক্ত হুইবার 
জন্য ধাহার চরমাকাঙ্। ছিল, অদ্য তাহাকে 

তুমি কিরূপ স্থধাময় চরিতার্থতার মধ্যে 

বেষ্টন করিয়াছ, তাহ।' আমাদের মননের 
অগোচর, তথাপি হে মঙ্গলময়, তোমার 
পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস 

স্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার 

করি। তুমি অনন্তমত্য, তোমার মধ্যে 

আমাদের সমস্ত সত্যচিস্তা নিঃশেষে সার্থক 
হয়, তূমি অনন্ভকল্যাণ, তোমার মধ্যে 

আমাদের সমস্ত শুভকণ্্ম সম্পূর্ণরূপে সফল 
হয়)-আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে 

আনন্দম্বরূপ, তোমারই মধ্যে স্থন্দরভবে 
ধন্য হয়,-_আমাদের পিতৃদেবের জীবনের 

সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম ভতো- 

মার মধ্যে অনির্ব্বচশীয়রূপে পরিপুর্ণ হই- 
মাছে, ইহা জানিয়। আমর। ভ্রাতাতগিনীগণ 

করযোড়ে তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছি । 

পৃথিবীতে অধিকাংশ সন্বন্ধই দানপ্রতি- 
দানের অপেক্ষা রাখে__কিস্তু পিতামাতার 

শ্সেহছ প্রতিদানপ্রত্যাশার অতীত । তাহ। 

পাঁপ, অপরাধ, কদর্ধ্যতা, কৃতদ্ত। সমস্তকেই 
অতিক্রম করিয়। আপনাকে প্রকাশ করে। 

তাহা খণ নহে, তাহা দান। তাহা আলে” 
কের ন্যায়, সমীরণের ন্যাঁয়__তাহ! শিশু- 

কাল হইতে আমাদিগক্ষে নিয়ত রদ্ষ। করি- 

মাছে, কিন্তু তাহার মূল্য কেহ কখনো চাহে 
নাই। পিতৃন্নেহের সেই অযাচিত, সেই 
পর্ধ্যাপ্ড মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ), আজ 

তোমাকে প্রণাম করি ! 
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আজ প্রায় পঞ্চাশ বসর অতীত. হইল, 
আমাদের পিতামছ্র স্বত্যুর পরে এই 
গৃহের উপরে সহসা খণরাশিভারাক্রান্ত কি 
হর্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা! সকলেই 
জানেন। পিতৃদ্দেব একাকী বহুবিধ প্রতি- 
কূলতার মধ্যে ছুস্তর খণসমুদ্রে সম্তরণ পূর্বক 
কেমন করিয়া যে কুলে উত্তীর্ণ হুইয়াছিলেন 
_-আমাদের অগ্যকার অনমবস্ত্রেরে সংস্থান 

কেমন করিয়! যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে 
বাচাইয়া আমাদের জন্য. রক্ষা করিয়াছেন, 
আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও 

কঠিন। সেই ঝঞ্ধার ইতিহাস আমরা কি 
জানি! কতকাল ধরিয়া তাহাকে কি ছুঃখ, 

কি চিন্তা, কি চেষ্টা, কি দশাবিপর্ধ্যয়ের মধ্য 
দিয়! প্রতি দিন, প্রতি রাত্রি যাপন করিতে 

হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর 
কণ্টকিত হম্ব। তিনি অতুল বৈভবের মধ্যে 
লালিতপালিত হুইয়াছিলেন_ _অকল্মাৎ 

ভাগ্যপরিবর্তনের সম্মুখ কেমন করিয়। 

তিনি অবিচলিত বীর্যের সহিত দণ্ডায়মান 
হইলেন | যাহার! অপর্ধ্যাপ্ত ধনসম্পদ্ ও 
বাধাহীন ভোগন্বখের মধ্যে মানুষ হইয়া 
উঠে, ছুঃখসংঘাতের অভাবে, বিল৷স- 
লালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে 
যাহাদের শক্তির চর্চ। অসম্পূর্ণ, সঙ্কটের 

সময় তাহাদ্দের মত অসহায় ফে আছে! 
বাহিরের বিপদের অপেক্ষ। নিজের. অপ- 

রিণত চারিত্রবল ও অসংযত প্রবৃত্তি তাছা- 

দের পক্ষে গুরুতর শক্র। এই সময়ে 
এই অবস্থাম্ম যে ধনপতির পুত্র নিজের 
চিরাভ্যাসকে খর্ব করিয়া, ধনিসমাজের 
প্রভৃত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়! শাস্তসংযত 
শোৌর্যের সহিত এই ম্ুবৃছৎ পরিবারকে 
স্কন্ধে লইয়া দুঃসহ ছুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্র! 
করিয়াছেন ও জয়ী হুইয়াছেন, তাঁহার সেই' 

অদামান্য বীর্য, সেই সংযম, সেই দৃট- 

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা! ১৬. গার, তাগ 

চিত্ততা, সেই প্রতিমুহূর্তের ত্যাগন্বীকার 
আময়! মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই 
বা করিব কি করিয়া এবং তদমুরূপ কৃত- 

জ্ঞতাই বা কেন করিয়!' অনুভব করিব ! 
আমাদের অদ্যকার সমস্ত অন্ন-বন্ত্র-আশ্র- 
যের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিতে 
অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহত্ত ও সেই হস্তের 
মঙ্গল আশিষস্পর্শ আমর! যেন নিয়ত নত্- 

( ভাবে অনুভব করি। | 
আমাদেক্স সর্বপ্রকার অভাবমোচনের 

। পক্ষে প্রচুর এই ঘে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ 

পপ পা 

নিজের বলে রক্ষ। করিয়াছেন, ইহা! যদি 
অধর্ণ্ের সহায়তায় ঘটিত, তবে অদ্য অন্ত- 
ধামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রদ্ধা- 
নিবেদন করিতে আমাদিগকে কু্ঠিত হইতে 
হইত । সর্বাগ্রে তিনি ধর্মকে রক্ষা! করিয়া 
পরে তিনি ধনরক্ষা করিয়াছেন-_ অদ্য আ- 
মরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহার সহিত 
তিনি অসত্যের গ্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন 
নাই-_-আজ আমর! যাহা! ভোগ করিতেছি, 

তাহাকে দেবতার প্রসাদম্বরূপ নির্মলচিত্তে 

নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হুই- 
যাছি। 

' মেই বিপদের দিনে তাহার বিষয়ী বন্ধুর 
অভাব ছিল না--তিনি ইচ্ছা করিলে হয় ত 

কৌশলপুর্ববক তীহার পূর্ববসম্পত্তির বন্তর 
অংশ এমন করিয়। উদ্ধার করিতে পারি- 

তেন যে, ধনগৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ধা- 
ভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন 
নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাহার 
নিকটে দ্বিগুণতর কৃতজ্ঞ হইতে পারি। 

ঘোর সঙ্কটের সময় একদিন তাঁহার 
সম্মুখে একইকালে শ্রেয়ের পথ ও প্রেয়েপ 
পথ উদঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্ববস্থ 
হারাইবার সম্ভাবনা তাহার সম্মুখে ছিল-_-. 
তীঁহার স্ত্রীপুর ছিল, তাহার মানসম্্ম ছিল 
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করিয়া লইলেন, সেই মহাদিনের কথা আঙ্গ 
যেন আমর! একবার ম্মরণ করিবার চেফ। 
করি, তাহা হইলে আমাদের বিষযলালসার 
তীত্রত। শান্ত হইয়া আসিবে এবং সন্তোষের 

অয্বতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। 

অর্জনের দ্বারা তিনি যাহা! আমাদিগকে 

দিয়াছেন, তাহ! আমরা গ্রহণ করিয়াছি ১ 

বর্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে 

দিয়াছেন, তাহা ও যেন গৌরবের সহিত 
গ্রহণ করিবার যোগ্য আমর! হইতে পারি। 

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন, কিন্ত 
তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন, তবে 
তাহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পতিখগ্ুকে উত্ত- 

.রোত্র সঞ্চয়ের দ্বারা বহুলরূপে বিস্তৃত 
করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের 

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! ঈশ্বরের সেবাকে তিনি 
বঞ্চিত করেন নাই । তাঁহার ভাগার ধর্ম্ম- 

প্রচারের জন্য মুক্ত ছিল_-কত অনাথ 

পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কত 

দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে 

উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্শে 

তিনি বিন! আড়ন্বরে গোপনে জাহায্য দিয়া- 

ছেন। এইদিকে কৃপণত। করিয়া তিনি 

কোনোদিন তাঁহার সম্ভানদিগকে বিলাস- 
ভোগ বা ধনাভিমানচঙ্চায় প্রশ্রার দেন 

নাই )- ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত 

অতিথিবর্গের আহারশেষে নিজে ভোজন 

করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাঙারদ্ারের 

সমস্ত অতিথিবর্গের পরিবেষণশেষ লইয়া . 

নিজের পরিধারকে প্রতিপালন করিয়া- 
ছেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে ধন- 

সম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বর ও 
ভে'গোগ্যত্ততার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, 
এবং এইরূপে যদি তাহার সস্তানগণের 

সম্মুখ হইতে লক্ষ্মীর ্বর্ণপিঞ্জরের অবরোধ- 

তৎসত্তে যেখিন তিনি শ্রেমের পথ নির্বাচন 

১৩ 

দ্বার কিছুমাত্র শিখিল হইয়! থাকে, যদি 
তাহার ভাবলোকের মুক্ত আকাশে অবাধ- 

বিহারের কিছুমাত্র অধিকারী হুইয়া থা- 
' কেন, তাব নিশ্চয়ই তাহারা পিতার পুণ্য- 

প্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ছ। সৌভাগ্য- 
ৰ বান্ হইয়াছেন। 

আজ এই কথা বলিয়া আম€1 সকলের 

। কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল 
আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দা- 

৷ রিদ্র্য হইতে রক্ষ। করিয়াছিলেন, তেম্নি 

ধনের গণ্ডীর মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ 
করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদের 
সম্মুখে মুক্ত ছিল--ধনী দরিদ্র সকলেরই 
গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত 

ছিল। সমাজে ধাহাদ্দের অবস্থ! আমা- 

দের অপেক্ষা হীন ছিল, তাহার! হুহৃদ্- 
ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থন। প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে-_-ভবিষ্যতে 
আমর! ভ্রষ্ট হইতে পারি, কিন্তু আমর! 
ভ্রাতাগণ দারিদ্র্যের অসম্মানকে এই পরি- 
বারের ধশ্ম বলিয়া জানিতে পাই নাই। 
ধনের সন্কীর্ঘতা ভেদ করিয়। মনুষ্যসাধারণের 
অকুটিত সংঅবলাভ ধাহার প্রসাদে আমা- 
দের ঘটিয়াছে, তাহাকে আজ আমর! 
নমস্কার করি। 

তিনি আমাদিগকে যে কি পরিমাণে 

স্বাধীনত দিয়াছেন, তাছ। আমরা ছাড়া 
আয় কে জানিবে! যে ধর্দাকে তিনি ব্যা- 

কুল সন্ধানের দার! পাইয়াছেন, যে ধর্মকে . 
তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করি- 
যাছেন, যে ধর্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার 
সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই 
ধর্মকে ভিনি আপনার গৃহ্রে মধ্যেও শাস- 

নের বস্ত করেন নাই। তীঁহার দৃষ্টাস্ত 
মামাদের সম্মুখে ছিল, তাহার উপদেশ 
হইতে আমর! বঞ্চিত হুই নাই, কিন্ত 
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কোনে। নিয়মের শাসনে তিনি জামাদের 
বুদ্ধিকে, আমাদের কর্মকে বদ্ধ করেন 

নাই । তিনি কোনে! বিশেষ মতকে অভ্যাস 
বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে 
স্থাপন করিতে চান নাই-__ ঈশ্বরকে, ধর্মকে 
স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি 

আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিষ। দিয়াছেন । 

এই স্বাধীনতার দ্বার তিনি আমাদিগকে 
পরম সম্মানিত করিয়াছেন__তীহার প্রদত্ত 
সেই সম্মানের যোগ্য হইয়া, সত্য হইতে 
যেন স্থলিত না হই, ধর হইতে যেন স্মলিত 

ন! হই, কুশল হইতে যেন স্মলিত না হুই! 
পৃথিবীতে কোনে! পরিবার কখনই চিরদিন 
একভাবে থাকিতে পারে না,_ধন ও খ্যা- 

তিকে কোনে! বংশ চিরদিন আপনার মধ্যে 

বদ্ধ করিয়। রাখিতে পারে না-_ইন্দ্রধনুর 

বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ন্যায় এই গৃহের সম্দ্ধি 
নিশ্চয়ই একদিন দ্িগন্তরালে বিলীন হইয়া! 

যাইবে, ক্রমে নান! ছিদ্রযোগে বিচ্ছেদ- 
বিশ্লেষের বীক্ন প্রবেশ করিয়া কোন্ এক- 
দিন এই পরিবারের ভিস্তিকে শতধা! বিদীর্ণ 
করিয়া দিবে--কিজ্ত এই পরিবারের মধ্য 
দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্মজিজ্ঞাসায় 
সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নৃতন ইং- 
রাজিশিক্ষার ওদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গ- 
ভাষাকে বন্ধ্যত্বে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়। 
দিয়াছেন, ধিনি দেশকে তাহার প্রাচীন 

এখ্বর্য্যের ভাণ্ডার উদঘাটিত করিতে প্রবৃত 
করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ এক- 

লক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুন্ধ 
সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃ- 
স্থাপিত করিয। গ্রিয়াছেন, তিনি এই পরি- 
বারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সং- 

'ঘুক্ত করিয়া-দিয়।, ইহার সর্ক্বোচ্চ লাভকে 
সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়'-দিয়া, ইহার 
পরম ক্ষতিকে সমস্ত মুষ্যের ক্ষতি করিয়া- 

তন্তববোধিনী পত্রিকা ১৬ কত, হ'ডাগ 

দিয়া আমাদিগকে যে গৌরব দান করি- 
যাছেন, অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র মানমর্যযাদ। বিস্মৃত 

হইয়া অদ্য আমর! তাহাই স্মরণ কর্মরব ও 

একান্ত ভক্তির সহিত তাহার নিকটে আপ- 

নাকে প্রণত করিয়া! দিব ও ধাঁহার মধ্যে 
তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধন- 

মানের উর্ধে, খ্যাতিপ্রতিপত্তির উর্ধে তাঁহা- 
কেই দর্শন করিব ! 

হে বিশ্ববিধাত?, আজ আমাদের সমস্ত 
বিষাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাঁও-_মৃত্যু 
সহস।! যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে, 
তাহার মধ্য দিয় তোমার অস্বতলোকের 

আভাস আঙ্াদিগকে দেখিতে দাও! সং- 

সারের নিষ়্ত উদ্থানপতন, ধনমানজীবনের 

আবির্ভাবতিরোভাবের মধ্যে তোমার 

“আনন্দরপমন্ৃতং” প্রকাশ কর। কত 

রৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে, কত প্রবল 
প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোক- 
বিশ্রত খ্যাতি বিস্বৃতিমগ্ন হইতেছে, কত 
কুবেরের ভাগার ভর্রস্তপের বিভীষিকা 
রাখিয়া অন্তহিত হইতেছে-_কিস্তু হে আ- 
নন্দ্ময়, এই সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে 
“মধু বাতা ধতায়তে” বায়ু ষধুবহন করি- 

তেছে, “মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব2” সমুদ্রলকল 

মধুক্ষরণ করিতেছে--তোমার অনস্ত মাধু- 

ধ্যের কোনে। ক্ষয় নাই--তোমার তেই 
বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপ 

বিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য, 
আমাশ্র চিত্তকে অধিকার করুক্ ! 

মাধ্বীনঃ সন্ত্োষধীঃ মধু নক্তম্ উতোষসঃ, মধুমং 
পাঁধিবং রজঃ, মধু দ্যোৌরস্ত শঃ পিতা/মধুমান্নো! বনম্পতিঃ, 
মধুমান্ অস্ত হুর্যযঃ, মাধবাগাবো ভবস্ত নঃ| 

ওষধীর! আমাদের পক্ষে মাধবী হউক 
রাত্রি এবং উষা আমাদের পক্ষে মধু হউক, 
পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক, 
এই যে আকাশ পিতার ন্তায় সমস্ত জগৎকে 
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ধারণ করিয়। আছে ইহা! আমাদের পক্ষে 

মধু হুউক্, সূর্য্য মধুমান্. হউক এবং গাতীর। 
আমাদের জন্য মাধবী হউক্! 

ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 

পরে নিম্বোক্ত সঙ্গীত হুইয়। শ্রাদ্ধ-সভ। 
তঙ্গ হইয়। গেল। 

যাওরে অনন্ত ধামে দেহতাপ পারি 
দুঃখ আধার যেখ! কিছুই নাহি। 

জর! নাহি, মরণ নাহ, 

শোক নাহি যে লেকে, 

কেবলি আনন্দ আত 

চলেছে প্রবাহি ॥ 

যাওরে অনন্ত ধামে. অস্বত নিকেতনে, 
শ্রান্তিহর শান্তিময় বিরাম-বিতানে । 

দেবধাঁষ, রাজখাঁষ, ব্রহ্মখধি যে লোকে 

ধ্যানভরে গান করে একতানে। 
যাওরে অনস্তধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে 

শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্য করণে 

যায় যেখ। দানব্রত, সত্য ব্রত, পুণ্যবান, 

_. যাও তুমি, যাও সেই দেব সদনে ॥ 
: স্থুরট মল্লার--একতালা। 

তীরে রেখো রেখে। তব পায় 

যেথ। ভবের জ্বাল। জুঢায় হে 

ভবের জ্বাল! জুড়ায়। 

যেখা জর! নাহি আসে, 
মরণ নাহি গ্রাসে, 

শোক তাপ দুরে যায়? 

সেই শীতল অমৃত ছায়। 

যিনি সবারে ত্যজিয়ে 

তোমারে খু'জিয়ে 

ফিরেছেন ধরামাঝে ? 

ধারে বিষয় বাসন! ভুলায়ে, 

রত করিলে তোমারি কাজে ॥ 

এবে করমে ধন্য ধরমে পুণ্য 

ফুরাল সে জীবন, 

পর্চমণ্ততিতম সাহ্বৎ্মরিক ত্রাঙ্মমমাজ ৯৭৫ 

আর্জি অনাথ মোদের 

কর কর তব কল্যাণ বিতরণ ; 

তার শেষ সাধ ছি “বাড়ী যাব” 
হল পূর্ণ সে আকিঞ্চন 
ওগে। জগতজননি লভিলেন তব 

শাস্তির নিকেতন ॥ 

পঞ্চমগ্তুতিতম সাম্বৎসরিক 
ব্রাহ্মমমাজ। 

প্রাতঃকাল। 

সভাগৃহ যথাসময়েই লোকপুরণ হুইয়া- 
ছিল। বন্দনাগীত সমাপ্ত হইলে আচা- 
ধ্যের। বেদি গ্রহণ করিলেন । পরে শ্রদ্ধা- 

স্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 

নিন্বোক্ত রূপে উদ্বোধন করিলেন। 
আজ মাঘের দেই একাদশ দিবস। 

আজিকার উৎসব কোল।হুল ভেদ করিয়া 

বিনাদের ক্রন্দন--হাহুতাশ চারিদিক হইতে 

সমুখিত হইতেছে । ভারতীয় সমগ্র হিম্দু- 

সমাজ ধাহাকে পাইয়। গৌরবান্থিত, ধাঁহার 
ভাম্বর পুণ্যজীবনে প্রাচীন খধিভাব পূর্ণমা- 
ভ্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বিদেশীয় ধন্মের 
দুরন্ত আক্রমণ_-নাস্তিকতার ভীষণ মুখব্যা-. 
দান হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য 

যিনি সফলতার সহিত সর্বপ্রথমে একাকী 

অদম্য তেজে অএ্রসর হুইয়াছিলেন, শিক্ষিত 

'জনসমাজকে প্রকৃত ধন্ম ও সাধনার দিকে 

আকর্ষণ করিবার কল্পে যিনি সংসারম্থখে 

জলাঞ্জলি' দিয়! দেহের শেষ রক্তবিন্দু পাত 

করিয়াছিলেন, ধাহার অক্ষয় উদার ভাগার 

প্রকৃত সত্যধর্দ সংস্থাপন জন্য চিরপ্রমুক্ত 

ছিল, যাহার অমানবিক স্নেহধারা-্যাহার 

অতুল্য চরিত্রবল সম্প্রদায়নির্বিবিশেষে সক- 

লকে সমানভাবে কর্তব্যনিষ্ঠ রাখিয়াছিল, 
সেই মহান আদর্শ আজ .আমা- 



১৭৩ 

দের মধ্য হইতে তিরোছিত। সে 
ঞ্রবতার। অলক্ষ্য দূরদূরাস্তর গগনে আজ 

উদ্ভাসিত। জাহ্বাঁর জলে দেবেক্দ্রনাথের 
দেহের পবিত্র ভল্মরাশি বিধৌত হুইয়] 
গিয়ছে। দেবেজ্্রনাথের অভাবে আজ 

আমর। দিশাহার! লক্ষ্যহীন) লমগ্র ভারতবর্ষ 

গাঢ় তমসাচ্ছন্», আমর! সকলে পিতৃহীন ! 
উৎ্মবক্ষেত্রে একমেবাদ্বিতীয়ং পর- 

মেশ্বরের উপাসনার জন্য যে আজ সকলে 

মিলিত হইয়!ছ, ধাঁহার কৃপায় এই পরিপুষ্ট 
্রাহ্মধর্__উন্নততম একেশ্বরবাদ পাইলে, 
আজ তাহার উদ্দেশে কি প্রণপাত ক- 

রিবে না? পিতৃহীন ভ্রাতৃবন্দ ! সর্বাগ্রে 
আজ পিতৃতর্পণ কর, যে পিতার পিতা 

পরমপিতার পুজার্চনার অধিকারী হুইবে। 
এই সেই পবিত্রমন্দির, যেখানে রাজ! 

রামমোহন রায়ের জীবনব্যাপী তর্কতরঙ্গ 
সার্থকতা লাভ করিরা ছিল,এই সেই পবিজ্র 
বেদী যেখান হইতে মহধিদেবের ক নিংস্যত 
ব্রাহ্মধন্মের পবিত্র ব্যাখ্যান সমাগত ভক্ত- 

মগুলীর অন্তরে প্রেমতক্তির তড়িচ্ছট। সঞ্চা- 
রিত করিয়াছিল, সম্মুখে এই মেই পবিত্র 

স্থান যেখানে বসিয়। মহধি প্রতিদিন ত্রাহ্মা- 
ধর্মের পাবিত্র শিক্ষ। প্রদান করিতেন! 

মহুষি দেবেজ্্রনাথ, জীবনব্যাপী আরব যজ্ঞ 

পূর্ণাুতি দিয়! দ্রিব্যলোকে প্রয়াণ করিয়া- 
ছেন। তাহার পুণ্য পদাঙ্করেখা অনুসরণ 

করিতে আজ সকলে অগ্রসর হও। ব্যক্তি- 
গত জীবনে ত দুরের কথা, যদি আমাদের 
সমন্তিগত জীবনে মহধির বিমল চরিত্রের 
অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠার অত্যুগ্র তপস্যা 
আভাস মাত্রও প্রতিফলিত হয়, তবে নিশ্চয় 
জানিও, যে আমাদের এত আদরের ব্রাঙ্গ- 
ধর্ম ও ব্রাহ্মদমাজের কখনই বিনাশ নাই। 

যখন পৃথিবীর চারিধার অন্ধকারময় 
হয়, তখনই স্বর্গের দ্বিকে সকলের 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৬ ধা হ চোগ 

পতিত হয়; যখন এখানকার আশ 

জ্ানভাব ধারণ করে, তখন চাতকের 
ন্যায় মনুষ্য সতৃষ্ণ নয়নে ঈশ্বরের চরণের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; যখন শোক 
তাপের নিষ্পীড়নে হৃদয়ের বন্ধন শিথিল হইয়! 
যায়, তখন মে অস্বতবারির আশ্বামে যোড়- 

করে উদ্ধমুখে দণ্ডায়মান হয়। ঈশ্বরের 
প্রেমমুখ তাহার উৎসাহজনন আশ্বাপ- 

বাণী ঘোর বিপদের সময় যেমন অনুভূত্ত 
হয়, এমন আর কোন অবস্থাতে নহে। মেই 
জন্যই বলিতেছি, উৎসবমুখে আজ আবার 
উদ্বোধনের আবশ্যক কোথায়? সেই 
পরম পিত। পরম মাতা আমাদের সন্তা- 

পাশ্রু মার্জনা করিয়। দিবার জন্য এখনই 
এখানে বিরাজমান, আমাদের ভুর্ববলতা 

পরিহার করিবার জন্য অ'জ এখানে অব- 

তীর্ণ। তাহাকে অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ 
করিয়া, তাহার সঙ্গেহ বাহবেষ্টনের 
মধ্যে আপনাদিগকে পৃরক্ষিত জানিয়া, 

তাহার মঙ্গলময় উদার আলিঙ্গনের ছুর্ভেদ্য 

হুর্গের মধ্যে অবস্থিত জাশিয়1,আইস আমর! 

খষিগণ ও দেবেক্দ্রনাখের - উঞ্ণ-নিশ্বাস- 
বিজড়িত পবিত্র মন্ত্রে, এই পবিত্র নিকে- 

তনে, এই পুণ্যদিনে, সেই দেবদেবের 
পুজার্চনায় প্রবৃত্ত হুই। দেবেন্দ্রনাথের 
অমোঘ আশীর্বাদ মত্তকে ধারণ করিয়া 
আইস এখনই এখানে মকলে জীবনের 

সাফল্য সম্পাদন করি । 

পরে স্থাধ্যায়াস্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে 
শরদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়্নাথ শাস্ত্রী এই উপ-. 
দেশ পাঠ করিলেন । 

যিনি সত্যের পরম নিধান তাহার 

ইচ্ছাতে ৃত্ি স্থিতি লয়। তাহার ইচ্ছা 
যখন জাগ্রত হয় তখন স্চ্তি, তীহার ইচ্ছা 
যখন কাধ্য করে তখন স্থিতি এরং সেই 



কাকিন ১৮২৬ 

ইচ্ছ। যখন বিশ্রাম করে তখন লগ । তাহার 
ইচ্ছাই বৈচিত্র্যের মধ্যে লৌন্দর্ধ্য বিধান 
করে, তাহার ইচ্ছাই জড়ের মধ্যে প্রাণ 
সঞ্চার করে, তাহার ইচ্ছাই হৃদয়ের মধ্যে 

আত্মাকে স্থাপন করে। 
হৃন্দরতম উচ্চতম পদার্থ আত্মাই সেই 

সত্যের জ্ঞান-চ্ছায়!, প্রেম-চ্ছায়া, মঙ্গল- 

চ্ছায়া। এখানে যত দুঃখ, যত শোক, 

যত দুর্গতি তাহা মনকে দগ্ধ করিয়াও আ- 

জ।র সংস্পর্শে স্বয়ং দগ্ধ হুইম়্। নির্বাণ হয় । 
এইজন্য সকল বেদ একবাক্যে বলেন যে 

আত্মা দ্রষ্টব্য, আত্মা শ্োতব্য, আত্ম। 
মন্তব্য-_এইজন্য ব্রাঙ্গধর্ম বলেন, আত্মা 

ড্রন্টব্য, আত্মা শ্োতব্য, আত্মা মন্তব্য । 
সে আম্মা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? আত্মা 
পরমান্সীতে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাঙ্গধন্ন ইহ। 
পূর্ণরূপে শিক্ষা! দিয়াছেন বলিয়াই ব্রাহ্ষধন্ম 

পুর্ণ । এই ব্রাঙ্গধন্্ সেই পরম সত্যের 
আলোক-তরঙ্গ হইতে প্রবাহিত হইয়! যে 

মহাপুরুষের পবিত্র হস্তে এখানে আসিয়া 
পৌছিয়াছে তিনি তাহা এখানে রাখিয়। 
ঈশ্বরের আহ্বানে উত্তরায়ণপথে ব্রহধামে 
গমন করিযাছেন। কে সেই ধন্য পুরুষ? 

তিনি মহুধি দেবেন্দ্রনাথ । তাহার বিধান 
এই যে মানবগণ প্রত্যহ দ্বিসন্ধ্য। ব্রন্মোপা- 

সন! করিবেক, সাগ্ডাহিক ব্রন্গোপাঁসন। 
করিবেক, মাসিক ব্রঙ্গোপাসনা করিবেক 

এবং সম্বগুসরে ত্রন্ষোৎমব করিবেক। 

আজ ব্রন্মোৎসবের দিন, আজ ব্রন্গোৎসব 

পূর্ণ হইল। সেই মহাপুরুষ পৃথিবীতে ব্রহ্মনাম 
প্রচার করিবার জন্য ১৭৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ 
মাসের বৃহস্পতিবাসরে উষালোকে জম্ম 
পরিগ্রহ করিয়া নিক্ষলঙ্ক সত্যভাবে দিন দিন 

বর্ধিত হুইয়াছিলেন, সংসার ও সিদ্ধির পূর্ণ 
আদর্শ মনুষ্যমণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য দিকে 
দিকে নিশ্তীর্ণ করিবার জন্য আপনার শরীর, 

পর্সগুতিতম সাঙ্গংসরিক ত্রাহ্মসমাজ 

সপ 

আতা জগতের : 

১৭৭ 
মন, আত্মা, বিষয় বৈভব ব্রহ্গমযজ্ঞে আহুতি 
দিয়। নিফাম হইয়াছিলেন। ব্রহ্মনাম-সরো- 
বরে শুভ্র শতদল পদ্মের ম্যায় তাহার চিত্ত 

চিরশ্ছির | সেই দেব দেবেন্দ্রনাথ, এ দেখ, 

অমরনিকেতনে পরমপিতা পরমেশখ্বরের 

অস্বত-ক্রোড়ে বসিয়া! আমাদের সহিত উৎ- 

সবানন্দে আজ পুলকিত। দেবগণ তাহার 
চারিদিকে সমাসীন, স্বয়ং পরমপিত। তাহার 

মুখে অন্তত দান করিতেছেন শুন এ 

দেবছুন্দুভির মধুর ধ্বনি, শুন এ অমৃত- 

বাণী ব্রহ্মনাম-কেবল মর্ত্যে নয়, লোক- 
লোকান্তর আনন্দিত করিয়। বিঘোধিভ 
হইতেছে । ভূলিয়! যাও আজ শোক তাপ, 

ভুলিয়। যাও আজ মোহ মায়া, ভুলিয়া যাও 

আজ অভাব অনুতাপ । আজ কেহ ক্রন্দন 

করিও না, আজ অধিকতর আনন্দের 

দিন, কেন না মহধষি আজ ব্রহ্মলোক 

অস্বতধামে। আজ পরমেশ্বরের পরম 

তক্ত মহধি দেবেন্দ্রনাথ অমরধামে | 
তিনি জীবনের যে পরমাদর্শ ঈশ্বরের 

নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, 

তাহার দেহত্যাগে আজ তাহা স্ফ'টতর 

ভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকৰ- 

শিত। আজ ইহলোক ও পরলোকের 

সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাহা স্পৰ্টতর অনুভব 
করিতেছি, আঙ্ আত্ম। পরমাত্বার যে যোগ 

তাহা জান্জ্বল্য রূপে দর্শন করিতেছি । 

আজ বুঝিলাম “ঘ! স্বপণ।” শ্রর্দতর কি অর্থ, 
আজ বুবিলাম, “ধতং পিবস্তেো” শ্রুতির 

কি অর্থ, আজ বুঝিলাম কি প্রকারে ঈশ্বরে 
আত্মসমাধান করিতে হয়, আজ বুঝিলাম 

কি প্রকারে ত্রদ্ষে সর্বস্ব অর্পণ করিতে 

পার! যায়। মহর্ষির জন্মে শিক্ষা, জীবনে 
শিক্ষা, দেহত্যাগে শিক্ষা । তাহার তিরো- 
ভাবে আজ মাঘোৎসব ধন্য হইল। তাহার 
তিরোভাবে আজ শিক্ষ। পূর্ণ হুইল, তাহার 



তন্ববোধিনী পতরিক! শপ? 
এ জন্য লোকসমাগর্ম তাদৃশ হয় নাই। 
উপাসনাদি পূর্ববতই হুইয়াছিল। প্রথমে 
বেদগান হইলে আচার্ষ্যের! বেদি গ্রহণ করেন। 
পরে শ্রদ্ধাম্পদ যুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণৰ 

নিন্োক্তরূপে উদ্বোধন করিলেন। 
আস আবার ভারতবর্ষ ব্রঙ্গোৎমবের 

পুণ্য গন্ধে পুর্ণ হইয়া উঠিম্নাছে। আবার 
আজি ভূতূবঃব্বর্লোকবামী দেবমানবের কণ্ছে 
অভয় ব্রক্মনামের বিজয় মঙ্গলগান ধ্বনিত 

হইতেছে! কিন্তু হায়, এই মঙ্গলকোলা- 
হলের অভ্যন্তরে এবার মত্ত্য মানবের কোমল 
কণ্ঠের পরিস্ফ:ট বিষাদের ত্র মিশ্রিত ! 

১৭৮ 

তিরোভাবে আজ জ্ঞান উজ্্বল হইয়। সর্বব- 
কর্ম ভন্মীভূত হইয়। ত্যাগের ধর্ম, নিষ্ষাম 

ধর্দ জাগ্রত ও জীবন্ত হইল। হে তক্ত 

ত্রাঙ্মগণ, হে ধর্ম্মানুরাগী সাধু সঙ্জনবর্গ, 
আজ আমর! তাহার উপদেশ শিক্ষা করিম! 

ঠাহার আদর্শের আলোকে তাহার পদাস্ক 

অনুসরণ করিয়। জীবন-পথে পর্যটন করি। 

আজ কেহ শুন্য বক্ষে, শূন্য হস্তে গৃহে 

ফিরিও না--শাশ্বত আনন্দ সম্মুখে; সেই 

আনন্দম্বামী, মঙ্গলময় মহান্বন্দর, জীবননাথ 

সম্মুখে দীপ্যমান রহিগ়াছেন দেখিয়। কৃতার্থ 
হও। 

হে পরমপিতা, অখিল মাত1! সূর্য্য 
অন্তমিত হইলে যেমন দিকদিগন্ত অন্ধকারে 

আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ মেই মহর্ষি দেবেক্দ্র- 
নাথের তিরোধানে আজ আমার সমুদয় 

হৃদয় যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে ; তুমি 
যেমন একদিন সকল দেবতার বল হরণ 

করিয়ছিলে সেইরূপ আজ ষে আমার 

সকল বল অপহৃত হইয়াছে! আমার চক্ষু 
অন্ধ, মত্তিকষ বিকৃত, উদ্যম আহত এবং 

মন মুহমান হুইয়া গিয়াছে । এই বিপদ 

সময়ে হে দীননাথ হে পরম গতি, একবার 

দেখ! দিয়। আমাকে জীবন্ত কর। 
ব্রাহ্মমমাজকে. রক্ষা কর। আর একবার 
মহ্র্ধির আত্মাকে আমার আত্মার সম্মুখে 
প্রকাশিত করিয়া তাহার ও তোমার অভয়- 

বাণী শ্রন্থণ করাইয়। এবং তোমার €কো- 
মল ক্রোড়ে তাহার আবির্ভাব প্রকাশ 

করিয়। ম্বৃত প্রাণে জীবন-সঞ্চার কর। 
পরে সঙ্গীত হইয়া স্ভাভঙ্গ হয়। 

ংকাল। 

সন্ধ্যাকালের উপাসনা, মহু্ষদেবের গৃহ- 

প্রাঙ্গণে হইয়াছিল। ভ্রন্মোৎসব হইবে ন! 

এ কথ। পূর্বব হইতেই প্রচার হয় 

তোমার , 

পাঁচদিন পূর্বেবে ভারতের ভাগ্যাকাশ 

হইতে যে পরমোক্ল "জ্যোতিক্ষ অন্তমিত 
হইয়াছে,তাঙাতে আজ সমস্ত দেশ বিদেশের 
সমগ্র সাধুষজ্জনদমাজে শোকের হাহাকার 
ধ্বনি উঠিয়াছে! 

'সমস্ত পৃথিবীতে ভারতের আধ্যাত্মিক, 
গুরুত্বগৌরষ যে অখণ্ড মহাতত্বের উপর 
নির্ভর করে, তাহা অবিনাশী হইলেও 
নষ্টভাগ্য ভারতের মকল সৌভাগ্যের 
সঙ্গে যখন অন্তহিত হইতেছিল, তখন- 
কার সেই ঘোর দুর্দিনে বিধাতার করুণায় 
মেই নির্বাপিতপ্রায় সত্যতত্তের মঙ্গলদীপ 
যে. ক্ষণজন্ম। পুরুষসিংহের তরুণহদয়- 
মন্দিরে ভ্বলিয়া উঠিয়াছিল; যৌবনের 
হুর্ডেদ্য মোহরাশি দলিত বিদলিত করিয়!-_ 

পৈত্রিক অতুল বিষয় বৈভব মণিমাণিক্য 
অতুল্য সম্মঘন অনামান্য অগণ্য বিলাসোপ- 
করণ তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়! যিনি একদিন. 
বৈরাগ্যের আড়ম্বরহীন তুঙ্গতায় পৃথিবীর 
নশ্বর এশ্বধ্যের উদ্ধত গর্ববকে মবলে পদানত 
ও খর্ব করিয়াছিলেন); ঘযিশি কঠোর 

সাধনে তাহার প্রাণাপেক্ষ। প্রিযতমকে লাভ 
করিয়। তাহারি মঙ্গলাদেশ শুনিয়। হিমর্গিরি- 

শিখর হুইতে প্রত্যাগমনপুর্বক মোহনিঞ্জিত 
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লমগ্র হিন্ছুলমাজকে , নবতর-কল্যাণতররূপে 

গনাতন ধর্পের মঙ্গলমন্ত্রে জাগ্রত করিয়! 
ভূলিয়াছেন ) ধাছার দিব্যবাণীর মঙ্গলাহবানে 
অগণ্য মানবহুদয় মোহনিদ্র! পরিহার করিয়া 

কল্যাণের পথে অগ্রসর হইয়াছে; ধাঁহার 
জীবনব্যাপী ভ্বলস্ত ঈশ্বরপ্রেমের পীযৃষধার! 
লক্ষ লক্ষ পাষাণ হৃদয়কে গলাইয়। দিয়াছে ) 
ধাহার ধর্মব্যাখ্যান প্রাচীন উপনিষদের ন্যায় 
ধর্দপ্রাণগণের পূজার বস্ত ও চিরস্তণ সহায় 

হইয়াছে) যে সত্যসঙ্কল্প মহাপুরুষের নিষ্ষ- 

লঙ্ক পুণ্যজীন্ন নিবাওনিষম্প দীপের হ্যায় 

চিরকাল জগতে মত্যের মঙ্গলজ্যোতি 

বিকীরণ কটয়াছে ; যিনি এই ব্রন্গোৎ- 

সবের প্রতিষ্ঠ।তা ;) ধিনি এই দীর্ঘকাল 

স্বয়ং এই মহোৎসব পরিচালনা করিয়া 

আসিযাছেন ; আমাদের সেই পিত্ৃস্থানীয় 
বরণায় মহাপুরুষ-_-আমাঁদের সেই পুজ্যপাঁদ 

রবি আজি অস্তগত ! তবু আমরা আজ 

পঞ্চসপ্ততিতম সাখংসরিক ব্রান্মাসমজ 

শে আসাটা লে. প্রঃ পে রর পপ, সপ স্পা পর ৮ পে এ পা জজ আজ 
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জীবনে যেমন ব্রহ্মাগুপতির বিচিত্র মঙ্গল- 

মহিমা পরিস্ফট হইয়া ভ্রিতাপতগুদিগের 
অন্তরে শান্তির বারি পিঞ্চন করে; মহাপু- 

রুষের ম্বৃত্যুতে তেমনি সচ্চিদানন্দময়ের 
অম্ৃতরূপ উদ্ভাসিত হইয়া! মরণভয়াকুল 
মত্্য মানবকে অ্ৃতের প্রতি আকর্ষণ করে ! 

মৃত্যু যখন ঘনঘর্ঘর-ঘোর-ভৈরবরবে 
সারের সকল নশ্বর সুখান্বাদনধ্বনি শান্ত 

বিধ্বস্ত করিয়া তাহার বিজয়বৈজয়ন্তী 
আমাদের নয়নের সম্মুখে প্রোথিত করে, 

তখনি আমাদিগের পরাপেক্ষী ক্ষুদ্র কর্ত- 

স্বাভিননের ব্যাকুপ চেন্টা, অনর্গত তুচ্ছ 
অহঙ্ক।র লাঞ্চিত তুচ্ছহাকৃত হয়; নিজের 

ক্ষুদ্রতা_দ।নতা)--1ংপারের অমহাযত। 

তখন সুধ্যালোকের ন্যায় ধীপ্যমান হুইয। 
উঠে ; ধন লন মানের_প্ীপ বল নৌবনের 
। ছুর্জন্ অভিমান তখন তবণের মত তুচ্ছ 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ-__ভারতবর্ষের সেই গৌরব-. 

উৎমব করিতে মিলিয়াছি,_ অন্তরের অদম্য 

শোকবেগ সবলে 'দমিত করিয়া আজ 

আমর! উৎসব করিব । ইহ। ত অন্য উৎসব 

নহে; ইহ ব্রক্গোৎসব ! ইহা! অমর আত্মার 

প্রিয় মহোৎসব ! এই উৎসবের অধি- 

ষ্ঠাত্রী দেবত। তিনি-_ 

হুইয়।--দ[লিত হহয়।_বিদুিত হইয়। যায়; 

তখন (ব[৮এ্র কাথনার ভে।গ্য বিবয়রাশি 

দেবতানর্ূপে আধখভভূতি হইয়। আমাদের 

প্র্ছাচক্ষুকে মন্ধ করিয়। শতরজ্জতে বন্ধন- 
 পুর্বক আমাদিগকে তাহাদের পশ্চাতে 
ূ পশ্চ(তে ঘুর।ইতে পারে ন। ! 

অমর উৎসব, ইহ! আমাদের দেবেব্দ্রনাথের ; 

শযতো৷ বা ইমানি ভূতানি জায্মন্তে যেন জাতানি | 

শ্রীবস্তি যৎ প্রয়স্তাভিসংবিশস্তি 1” 

ধাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মগ্রহণ করে, 

জন্মিয়া ধাহাতে জীবিত থাকে এবং প্রলয়ে 

ধাহার প্রতি গমন করে। অতএব জন্মে 

ও জীবনে যেমন তাঁহার উৎসব, প্রলয়েও 

তেমনি তীহার উৎসব; ম্বত্যু কখনও 

তাহার উৎসবদ্বার রুদ্ধ করিতে পারে না। 

মহাপুরুষের জীবন এবং মরণ উভয়ই 

ব্রঙ্গোৎসবের লীলাভূমি । মহাপুরুষের 

সেই তব 

শান্ত কালে -__সংসারের বিচিত্র কোলাহল 

যখন স্থগিত, কামনার কঠিন রশ্মিজাল 
যখন প্রমুক্ত, তখনি এ শোন আকাশে 

ধ্বনিত হইতেছে “শান্তং শিবমদ্বৈতম্” | 
স্ৃত্যুর কঠিন বজপাঁতে যখন আমরা অসহায় 

হইয়া__-অধীর হইয়।__ব্যাকুল হইয়া! উদ্ধা- 
পানে তাকাইতেছি তখনি এ শোন আমা- 
দের দ্েবেক্্রনাথের দ্বিব্যকণ্টে ধ্বনিত হুই- 

তেছে পব্রহ্গমাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ম্।% 

যিনি প্রতি বংসর প্রত্যক্ষ রূপে এই 
উৎসবের মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিতেন, 
স্বত্যুর পার্থিব ব্যবধান ভেদ করিয়। তিনি 
আজ শিশ্চম্ব সুদুর অভীত যুগের ধধেগণেক 
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সহিত এই উৎসবক্ষেত্রে অবতীর্ণ ; এ যে 
তাহার প্রাণের ব্রক্মোৎপব | এক্ষণে আমর 

বাস্তবিফই তাহার সঙ্গিকর্ষ অনুভব করি- 
তেছি, শোক ছুঃখ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা এক্ষণে 

বিশ্বৃত হও; জন্মে জীবনে মরণে ধাঁহার 
চরণচ্ছায়। সমান ভাবে আমাদের উপরে 
বিরাজিত, অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ড ধাঁছার মহিমায় 

অমীম বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অখণ্ড যোগ- 
সুত্রে সম্বদ্ধ, ধাহার মঙ্গলনিয়মে মৃত্যুর 
যবনিকান্তর'লে আত্মা অয; এক্ষণে 

আমর! ডাহার উপাসনা করিতে বসিয়।ছি। 

অন্তর্ধামী প্রভো ! তুমি আমাদের 
সকলি দেখিতেছ, সকলি জানিতেছ, যতই 

কিছু বলি আর যাছাই কিছু ভাবি, আমা- | 
দের বিশ্বাস বড় দুর্বল, আমাদের চিত্ত বড় 

অসহায়! ৬ই মাঘের মধ্যাহ্ে তুমি আ- 

মাদের যে ধন-__-যে মহা রত্ব--যে মহামাণিক্য 

কাড়িয়। লইয়াছ, হে দেব !__ হে দেবদেব! 

তাহাতে শুধু আমরাই দরিদ্র হই নাই_- 
সেই মহাধনের অভাবে আজ সমগ্র বঙ্গ- 
দেশ-সমস্ত ভারতবর্ষ__সমস্ত পৃথিবী 
দরিদ্র হইয়াছে! পূর্ণত্বূপ ! এই মহা- 
রত্ব হরণ করিয়া কেন তুমি আমাদিগকে 

দ্রীনহীন করিলে তাহা। তুমিই জান । আমা- 
দের অভয় আশ্রয়তরু ভাঙিয়! দিয়া কেন 

তুমি আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়াছ, তাহ! 
জানি না; তোমার বিশ্বের অন্ত রহস্যের 
গুপ্ত দ্বার আমাদের নিকটে সদাই স্ৃগুপ্ত! 

কিন্তু হে ছুর্বলের বল, অসহায়ের সহায়। 
সুমি যে সকল বিস্ববিপত্তিতে নিখিল ছুঃখ 

শোকে আমাদের সঙ্গে রহিয়াছ_-তুমি যে 
নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-_-সকল কালের শরণ্য, 
এই বিশ্বা-_এই বিশ্বাস-নিষ্ঠা আজ আমা- 
দের অন্তরের মধ্যে স্থদৃঢরূপে অখগুরূপে 
প্রতিষ্ঠিত কর! আর সেই মহাপুরুষ 
ধিনি গজ তোমার সহিত নিত্যযোগযুক্ত 

। করিয়। 
৷ ভক্তের আশীর্বাদ আমাদিগকে উদ্বোধিত 

১৬ ক, হজ 

হইয়া তোমার মধুরমঙ্গলজবসঙ্গীতে মিখিল 
ব্রক্মাণ্ডের অধ্যাত্বরাজ্য ধ্বনিত ফি- 
তেছেন, তাহাকে বল, ধেমন এ লোকে 
তাহার অশেষ সরস করুণ! আমাদের শত 

দুঃখ শোক দূর করিয়াছে, তেমনি সকল 

কালে লৌকলোকান্তর হইতে যেন তাহার 
শুভাশীর্বাদের স্থশীতল ধার আমাদের 
মন্তকে প্রবাহিত হয়! ভোমার করুণ।-_ 

তোমার ভক্তের আশীর্বাদ আমাদের চির- 
কালের সঙ্থায় হউক! আমাদের ছুর্ববল 

শব্দ শক্তি আর ক্ষুদ্র আধ্যাত্মিক বল আজ 
আমাদিগকে উদ্বোধিত কারতে পারিবে 

। না) আজ সকল ছুঃখ শেক দূর করিয়। 
হুদয়াকাশের ছুর্ভেদ্য মোহমেঘ অপসারিত 

তোমার করুণা আর তোমার 

করুক্! জামর! তোমার উপালনা করিয়। 
ধন্য.হই 

€$ একমেবাদিতীয়ম। 

উপাসন! শেষ হইলে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে উপদেশ দিয়া. 
ছিলেন সময ক্রমে তাহ! প্রকাশ করিবার 

ইচ্ছা রহিল । 

পরে ব্রহ্মসঙ্গীত হুইয়! সভাতঙ্গ হইল । 

ইমন-চৌতাল। 

শক্তিরূপ হের ভার 
আনন্দিত, অতক্দিত, 
ভূর্লোকে, ভূবর্লোকে, 
বিশ্বকাজে, চিত্ত মাঝে, 

দিনে রাতে ॥ 

ক্জাগন্গে জাগ জাগ 

উৎসাহে উল্লাসে, 
পরাণ বাধরে মরণ-হরণ 

পরমশক্ি সাথে ॥ 
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শাস্তি আলম বিষাদ 

বিলাস দ্বিধা! বিবাদ 
দুর কররে। 

চলরে, -চলরে কল্যাণে, 

চলরে জঅভয়ে, চলরে আলোকে 

চল রলে ! 

ছুখ শোক পরিহরি 

মিলরে নিখিলে নিখিলনাথে ॥ 

ছায়ানট--বাপতাল। 

(আমার) মন তুমি নাথ লবে হরে, 
(আমি) বসে আছি সেই আশা 'ধরে”। 

নীলাকাশে এ তার। ভাসে, 

নীরব নিশীথে শশী হাসে, 
( আমার) ছুনয়নে বারি আমে ভরে”, 

আছি আশ! ধরে?। 

স্থলে জলে তব ধূলিতলে 

তরু লতা। তব ফুলে ফলে 

নরনারীদের প্রেমডেরে 

নান। দিকে দিকে নানা কালে 

নান। স্বরে সরে নানা তালে 

নানামতে তুমি লবে মোরে 
আছি আশ! ধরে। 

. দেশমলাব-_খামান। 

গরব মম হব্রেছ প্রভু 

দিয়েছ বু লাজ, 
কেমনে মুখ সমুখে তব 

ভুলিব আমি আজ । 

তোমারে আমি পেয়েছি বলি 
মনে মনে যে মনেরে ছলি 

ধর! পড়িনু সংসারেতে 

করিতে তব কাজ, 
কেমনে মুখ মুখে তৰ 

তুলিব আমি আজ । 
জানিনে নাথ ! আমার ঘরে, 

ঠাই কোথা যে তোমারি তরে, 

লিজেরে তব চরণ পরে 
সপিনি লাঙবাজ ! 

তোমারে চেয়ে দিঘস ঘাম; 
আমারি পানে তাকাই আমি 
তোমারে চখে ছেখিনে দামী 

তব মহিম। মাঝ, 

কেমনে মুখ সমুখে তব 

ভুলিব আমি আজ ॥ 

ঘাগেঞ্জী-তেওর!। 

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে 
ওগে। অন্তরযামী, 

প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়! 

তোমারে হেরিব আমি, 

ওগে। অন্তরযামী ! 

জাগিয়। বসিয়। শুভ্র আলোকে, 

তোমার চরণে নমিয়। পুলকে, 

মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম 

তোমারে সঁপিব স্বামী, 
ওগো অন্তর্যামী ! 

দিনের কম্ম সাধিতে সাধিতে 

ভেবে রাখি মনে মনে 

কন্মন অস্তে সন্ধ্যাবেলায় 

বলিব তোমারি সনে। 

দিন অবসানে ভাবি বসে ঘরে 

তোমার নিশীথ-বিরাম-সাগরে 
শ্াস্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা 

নীরবে যাইবে নামি, 
ওগেো। অস্তরঘামী ! 

আড়ানা--একতালা | 

সকল গর্বব দূর করি দিব 

তোমার গর্ব ছাড়িব না! 
সবারে ডাকয়। কহিব, যেদিন 

পাব তব পদ-রেণুকণা ! 
তব আহ্বান আসিবে যখন, 

সে কথ! কেমনে করিব গোপন ? 



তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩৬ খু, ও ভাঁখ 

সকল বাক্যে সকল কর্মে 

প্রকাশিবে তব আরাধন]। 

যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে, 

সে দিন সকলি যাবে দূরে । 
গুধু তব মান দেহে মনে মোর 

বাজিয়া উঠিবে এক স্থরে। 
পথের পথিক সেও দেখে যাবে 

তোমার বারত। মোর মুখভাবে, 

ভবসংমার বাতায়নতলে 

বসে রব যবে আনমন। ! 

কাফি তেওর]। 

যেকেহ মোরে দিয়েছে স্থখ 

দিয়েছে তারি পরিচয় 

সবারে আমি নমি। 

যেকেহ মোরে দিয়েছে ছুথ 

দিয়েছে তারি পরিচয় 

সবারে আমি নমি। 

যে কেহ মে'রে বেসেছে ভাল 

জেলেছে ঘরে তাহারি আলে। 

তাহারি মাঝে সবারি আজি 

পেয়েছি আমি পরিচয় 

সবারে আমি নমি। 

য। কিছু কাছে এসেছে আছে, 
এনেছে তারে প্রাণে 

সবারে আমি নমি। 

ধা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে 
€েনেছে ভারি পানে 

সবারে আমি নমি। 

জানি বা আমি নাহি বাজানি 
মানি ব| আমি নাহি বা মানি 
নয়ন মেলি নিখিলে আমি 

পেয়েছি তারি পরিচয় ; 
সবারে আমি নমি ॥ 

নিদ্ধুবিজয়--তেওরা | 

& যে দেখ যায আনন্দ-খাম 
--দিব্য-শোভন 

ভব-জলধির পারে-_. 
মহ! জ্যোতিত্বান্। 

শোৌক-তাপিত-জন সবে চল 
সকল ছুখ হবে নির্বাণ) 

শান্তি পাইবে হদয়-মাঝে 
প্রেমে পুরিবে মন-প্রাণ | 

কত যোগীব্্র খধি মুনিগণ 
ন। জানি কি ধ্যানে মগন ! 

_স্তিমিত-লোচন, বীত-শোচন, 
--কি অমৃতরস করে পান ! 

কি স্ধাময় গান গায় গে। স্বরগণ 
কীর্তন করি ব্রহ্ম-নাম ) 

কোটি সূর্ধ্য তার? গ্রহগণ 
নৃত্য করে তাহে অবিরাম ॥ 

কাফি কানাড়া--কাওয়ালি। 

একি এ মোৌহের ছলন। ! (হায় রে!) 

বার বার ধাই, স্ুখ-ভ্রমে ছুখ পাই, 
তবুও হুল না কেন চেতন1। (হায়রে !) 

ঘোরতর তরঙ্গে পড়ি, 

ডুবিল ডুবিল জীবন-তরী, 
তারে। তারে। হরি অকুল-কাণ্ারী, 
চারি দিকে মোহ্-ঘন রয়েছে আঁধারি+ 
গুভূহে কাতরে কর করুণা ॥ (হায় রে!) 

বেহাগ-সতেওরা। 

দাড়াও আমার আখির আগে 
তোমার দৃষ্টি হুদয়ে লাগে। 
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে 
এই অপরূপ আকুল আলোকে 

দাড়াও হে! 
আমার পরাণ পলকে পলকে 
চখে চখে তব দরশ মাগে। 

এই যে ধরণা চেয়ে বসে আছে 
ইহার মাধুরী বাড়াও হে 

ধুলায় বিছানে। শ্যাম অঞ্চলে 
াড়াও হে নাথ! দীড়াও ছে! 



78187051826 9102৮, 

যাহ! কিছু অ'ছে মকলি ঝাঁপিয়া 
ভূবন ছাপিয়! জীবন ব্যাপিয়! 

দাড়াও হে 
দাড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া 
তোমার লাগিয়া একেল। জাগে ॥ 

লুম থাঙ্থাজ--ঠুংরি। 

আজি যত তার৷ তব আকাশে, 
সবে মোর প্রাণ ভৰি প্রকাশে । 
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া, 
মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে, 
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত 

আমারি অঙ্গে বিকাশে । 
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ 

লভিয়াছে এক.গভীর গন্ধ 

আমার চিত্তে মিলি একত্রে 

ভে'মার মন্দিরে উদ্াঙে। 

আজি কোনোখানে কারেও না জানি, 
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে, 
নিখিল নিশ্বান আজি এ বক্ষে 

বাঁশরীর সুরে বিলাসে ॥ 
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আয় ব্যয় । 

ব্রাঙ্গ লন্বৎ ৭৫, অগ্রহায়ণ মান। 

আদি ত্রাঙ্মলমাজ | 

আমু ৮, ১৮৯৮৩ 

পূর্ববকার স্থিত  "*? ৬৬৫০ 

সমষ্ডি টি ৮৫৫ ৪৩ 

ব্যয় ৮১, ২১৫৮ ৩ 

স্থিত 6৪৪ ৬৩৯1৪৮০ 

আয় ব্যয় ৯৮৫ 

জায়। 

সম্পাদক মহাশয়ের বাঁটাতে গচ্ছিত 
আদি ব্রাঙ্মনমাজের মূলধন 
এককেতা৷ গবর্ণমেপ্ট কাগজ 

£০০৬ 

সমাজের ক্য।শে মন্কুত 
ৃ্ ১৩৯1০/৩ 

৩৩৯1৮ ৪ 

আয়। 

ব্রাঙ্মসমাজ ১৪৩ ৮৩ 

সান্বংসরিক দান। 

শ্রীযুক্ত বাবু বজ্জেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 
৯৬৯ 

প্রীধুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায় 
১৩৯৮ 

গুঁভকর্ধের দান । 

গ্রীযুক্ বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
গু * 

পরলোকগত রামলাল গঙ্গোখাধ্যায় মহাশয়ের 
প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডডু অঞার হাউসের 
সের়ারের ডিবিডেন্ট 

মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় 
| € ২ 

কোম্পানির কাগজের সুদ 
৬৮০৮৯ 

58৩৮৯ 

তত্ববোধিনী পত্রিক। **' ১৩1/০ 
পুস্তকালয় 6৪৪ ৫ 6/ ঙ৬ 

যন্ত্রালয় ২৭২ 

ব্রাহ্মধর্্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন *' ১০ 

সমন্ভি ৫১, ১৮৯৮%৮৩ 

ব্যযু। 

ব্রাঙ্গসমাঁজ নর ১২৩৮৩ 

তত্ববোধিনী প্িকা ** ২৩॥/০ 

যন্ত্রালয় / ৬৮1।/০ 

সমন্টি ১, ২১৫৮ ৩ 
শ্ীরবীজনাথ ঠাকুর? 
ঞান্থরেজ্জনাথ ঠাকুর। 

ভ্রীসত্যপরসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। 
শ্রীযোগেজনাথ শিরোমণি সম্পাদক। 
কার্যযধ্যক্ষ ও ধনরক্ষ $। 



২৮৩ 

আয় ব্যয় । 
ব্রাহ্ম সন্বৎ ৭৫, পৌষ মাস। 

আদি ব্রাঙ্মসমাজ। 

আয় ২২৭॥৩/০ 

পূর্ববকার স্থিত তত ৬৩৯৮০ 
সমষ্ভি ৮৬৭ ৮৩ 

ব্যয় ১৪৪ ২৮০1৬/৩ 

স্থিত ৫৮৬।/৯ 
জায়। 

সম্পাদক মহাশয়ের ৰটীতে গচ্ছিত 
'আদি ব্রাঙ্গদমাজের মূলধন 
এককেত! গবর্ণমেন্ট কাগজ, 

৫৪৬ 

সমাজের ক্যাশে মঙ্তুত / 
৮৬/৯ 

8৮৬//৯ 
আয়। 

ব্রাঙ্মমমাজ ১৯৩২ 
মাসিক দান । 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৮৩ 

সান্বংসরিক দান | 
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধায় 

১৯৩৭. 

শ্রাযুক্ত বাবু চন্ত্রকুমার দাস গুপ্ত 

ৎ 
শুভ কর্ধের দান। 

সীধুক্ত বাধু চত্ত্রকুমার দাস গুপ্ত 
১ 

. নু ৪৩, 

তন্ববোধিনী পত্রিকা -*" ৩. 
পুস্তকালয় +** ১৫॥৩/০ 
ঘন্ত্রালয় ১৪০ 
ব্রাহ্থধন্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ১॥০ 

সমভি ৮০ ২২৭॥৩৬/০ 
ব্যয়। 

ব্রাহ্মঘমাজ ১৯২২ 
তত্ববোধিনী পত্রিক। ' ২৬/৬ 
পুস্তকালম্স শা? ॥৯ 
'বমতালয় ৬১//০ 

সমন্টি ২. ২৮৭৬৩ 
প্রবীজনাথ ঠাকুর। 
ীন্থরেজনাথ ঠাকুর । 

প্ীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যান্ 
প্রযোগেন্ত্রনাথ শিরোমণি বম্পাদক। 

কার্ম্যাধ্ক্ষ ও ধনরক্ষক। 

তত্ববোধিনী পত্রিক! ১৬ ধন ২ ভাগ 

১৮২৬ শকের ১ল৷ ফাল্গুন হইতে 
আদি ত্রাহ্মপমাঙ্জের কার্য্য 
নির্ধাহার্থ টষ্টাগণের আদেশে 
নিম্নলিখিত আচার্যা ও কর্ম- 
চারাগরণ নিযুক্ত হইলেন । 

আচার্য্য ও সভাপতি । 

ভ্ীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
উপাচার্য । 

শীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব । 
১১১ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী । 
১. ১১ শিবধন বিদ্য।ব |. 
9১ ১১ শন্তুনাথ গড়গড়ি । 

চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় । 
ঘোগেক্দ্রনাথ শৈরোমণি। 

সম্পাদকঞ্৷ 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
সহকারী সম্পাদক | 

শ্রীযুক্ত সন্য এ্রলাদ গঙ্গোপাধ্যায় । 
গ্র9ারক ও কনম্মাধান্গ। 

ভ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শান্দ্রী। 
সহকারা কম্মাধ্যক্। 

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি । 
ঙত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক । 

প্রীবুক্ত দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
সহকারী সম্পাদক । 

শ্রীবুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব। 
ধনরক্ষক। 

শ্রীযুক্ত বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় । 
গায়ক । 

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী । 
শ্যামহ্ন্দর মিশ্র । 

বাদক । 

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় । 

বিজ্ঞাপন । 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্বর্গারোহণ 
উপলক্ষে চতুর্দিক হইতে বন্থতর সমবেদন 
পত্র ও টেলিগ্রাম প্রাণ্ড হইয়। তদ্দীয় পরি- 
বারব্র্গ এই সবিনয় বিজ্ঞাপ্তির ছারা লক- 
লের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ 
করিতেছেন। প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্র উত্তর 
দেওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছে বলিয়। আশ। কার 
সকলে ক্ষমা করিবেন। 

59 5$ 

525 55 

55 
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চৈত্র হ্রান্ধ নন্বৎ ৭৫। 

জ্সরোধিনীপিক 
৮ ৫ 

ই [টি 

গ্্হাহযনিহ লনবখাীজান্ঘম্ বিখবনাবীনহিহ সজ্খনহজেল। গ্রহণ দিল! ামললনা জিব হানন্দপ্সিংঘহষলহালীমাছিনীজল 

গু্বন্যাথি ভ্রঞ্বলিমন্য হক্জাপ্বঘর্ধহিন্ বমহিলনগুধ
 দুখলমনিলমিমি। হ্যাহা লহ বীথাতলজা 

ঘাংনমিষঈত্িবন্ধ লম্াবলি। অঞ্িন্ দীনিত্তত দিহম্যাহাতাখলত্ মতুঘাস্তণলীঘ । 

আদি ব্রাহ্মমমাজ । 

১৮২৬ শক, ২৭ পৌষ । 

উপদেশ। 

এমন সময় ছিল, যখন কিছুই ছিল না, 

কেবল অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, 

তাহার মধ্যে এক স্বযন্তু সনাতন পুক্রষ 

বিরাজ করিতেছিলেন। তিনিই এই 

বিশ্বব্রক্মাণ্ড স্যপ্টি করিলেন। তাঁহারই 

ইচ্ছীতে আকাশে কৌটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র 

উদ্ভাসিত হুইল । তিনি শস্কুম্বরূপ হইয়! 

অদ্যাপি ইহাদিগকে ধারণ করিয়া রহিয়া- 

ছেন। এই ভুলোকও তাহার স্থষ্টি। 

আমরা কিছু আপন ইচ্ছাতে এখানে 

আমি নাই। দেই জগৎপ্রসবিতা পরম 

মাতাই আমাদিগকে প্রসব করিয়া 

ছেন। এখনও আমরা তাহার ন্নেহোতপ্ 

ক্রোড়েই রহিয়্াছি। তিনি পৃথিবীকে আ- 

মাদের সুখের স্থান করিয়। দেন নাই, ইহ! 

কিছু ফুলের শয্য। নহে। ইহাকে শিক্ষার 

স্থান করিয়া দ্িয়াছেন। শিক্ষার স্থান 

মাত্রেই কঠোর হইয়া থাকে। কঠোর 

শৈলো পরিও যেমন কোমল শৈবাল জন্মিয়। 

থাকে, তেমনি কঠোর এই শিক্ষাস্থান 

হইতেও আমাদের হথশিক্ষা ও স্থুমঙ্গল সমুৎ- 

পন্ন হইয়। থাকে । এই পৃথিবী আমাদের 

অনন্ত উন্নতির প্রথম সোপান। যন্ত্রার 

সহিত যন্ত্রের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত 

আমাদের সে প্রকার সম্বন্ধ নহে। এক 

স্বাধীন পুরুষের সহিত অপর.ম্বাধীন পুরু- 

ষের যে সম্বন্ধ, উহার স্হত আমাদের সেই 

প্রকার সম্বন্ধ । ঈশ্বর আমাদের আত্মার 

নান৷ বৃত্তি প্রবৃত্তি নিহিত করিয়। দিয়াছেন। 

এই সকল বৃত্তি প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন 

করিতে পারাই এখানকার শিক্ষার উদ্দেশ্য। 

অপরাপর শিক্ষা ইহার আনুষঙ্গিক | এখান- 

কার শিক্ষার কাঠিন্য এই যে, বাহা বিষয় 

সকল ইক্জিয়রপ দুর্গ সকলকে সর্বাগ্রে 

অধিকার করিয়া লয়। আমর! প্রথমে 

অনেক দূর ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়! পড়ি। 

পরে বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্ফ:টিত হইতে থাকিলে 

ইক্জরিয় ও বাহ বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করি- 

বার শিক্ষারস্ত হয়। প্রবৃতি দমনই প্রধান 

শিক্ষা--গ্রধান তপস্যা । কত কত মহা- 

জনও এই প্রবৃত্তি দমনে-স্আত্ম দমনে অল- 
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মর্থ হইয়া ঘোরতর যাতনায় পতিত হুইয়া- 

ছিলেন। ধর্শারাজ যুধিষ্ঠিরও এই প্রবৃত্তি 
দমনে এক সময়ে .অশক্ত হুইয়। একবার 
পাশক্রীড়ায় পরাজিত হুইয়! ছুর্গতি ভোগ 

করিলেন, আবার . মোহবশতঃ সেই প্রবৃত্তির 
বশবস্তা হুইয়। বনবাসের অসহনীয় কেশ সহ্য 
করিলেন। প্রবৃতিদোষেই ছূর্য্যোধন রাজ্য- 
ভ্রন্ট হুইয়। প্রাণ হারাইলেন। প্রবৃত্তি- 

দোষেই যছুবংশ ধ্বংশ হুইয়। গেল। 

আলেকজেগ্ডার সমগ্র পৃথিবী জয় করিলেন, 

কিন্তু স্বীয় ছুষ্পরবৃত্তি দমন করিতে পারেন 

নাই। তিনি যে সংগ্রামক্ষেত্রে জীবন 

অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সংসার-সংগ্রাম- 

ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর | এখানকার 

বিভীষিক। দর্শনে কাহার হৃদয়ে আতঙ্কের 
সঞ্চার না হয়? কত পাপ কত বিপদ 

আমাদিগকে বেন করিয়া রহিয়াছে, 
তাহাদের সহিত সংগ্রাম করা কি আয়াস- 
সাধ্য ব্যাপার! এই সংগ্রামে জয় লাভ 

করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত বল 
লাভ ও প্রকৃত শিক্ষা হয়। কিস্তু জয়লাভ 

করিবে কিসের বলে? আমাদের নিজের 

জে সমগ্র শক্তি কোথায় ? কিস্তু শিক্ষা- 
দাতা নিজেই আমাদের উৎসাহদাতা__ 

বলদাতা। তাহাকে সেনাপতি করিলেই 
আমরা এই ছুর্জয় রণে জয়লাভ করিতে 

পারিব। তিনি নিজে জ্ঞানদাত। গুরু 

হুইয়! নিংশবে হৃদয়ের অভ্যন্তরে জয়লাভের 
উপদ্দেশ দিতেছেন। মাতা যেমন সহজে 

আমাদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা! দেন, তিনি 

তেমনি আমাদিগকে সহজেই বিস্ববিপাত্তি 
অতিক্রম করিয়া অনস্ত উন্নতির পথে চলি- 
বার শিক্ষা দিতেছেন। আধ্যাত্মিক কর্ণ 

কেন না আমর! তাঁর সেই উপদেশ শ্রবণ 
করিব? কেন না তাঁর ইঙ্গিত ধরিয়া 

চলিব? সেই পরমমানার শিক্ষা-কৌশল 

তত্ববোধিনী পত্রিক। ১৬ কত, ২11 

স্মরণ করিলেও . রোমাঞ্চিত হইতে হয়। 
তিনি যথার্থই আমাদের হুদয়ে মধুর 
রবে নিঃশব্দে উপদেশ দেন। আমর] যখ- 
নই তাহা! না শুনিয়। বিপথে পদার্পণ করি, 
তখনই তিনি তীর প্রেমপুর্ণ আনন লুকায়িত 
করেন। সে সময়ে হৃদয় কেমনই বিষাদে 

পূর্ণ হয়, কি স্বালাই উপস্থিত হুয়। এই 
তার স্থমধুর দণ্ড। এই শাস্তি পাইয়াই 
আমাদিগকে পবিত্রতার পথে ফিরিতে হয় । 
এক সময়ে না এক সময়ে আমাদিগকে 

ফিরিতেই হইবে । এই তীহার শিক্ষার 
কৌশল, এই তাহার করুণার পরিচয়। কিন্তু 
যে ব্যক্তি অতি কঠোর দণ্ড ভোগের পুর্বে 
সহজেই তীঙ্থার ইঙ্গিত মীত্রেই স্থপথে আই- 
সেন তিনি কি ভাগ্যবান্। এখানে থাকিয়াই 

' তিনি সকল বিত্ম অতিক্রম করে। প্রেমময়কে 
লাভ করিয়া তাহার কি অপ্রতিম আনন্দ! 

তিনি নিজে আনন্দে বিভোর হুইয়৷ কত হৃদ- 
যেই সেই আনন্দ সিঞ্চন করেন। তীহার 
জীবনে সুখ মরণে স্থখ। এম্সখ সংসারের 
অতীত স্থখ। তিনি ইহু সংসারে পবিত্র 
সখ ও ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া, ম্বত্যুর পর 
ব্রহ্ধলোকে গমন করেন। ন্বর্গলোকের 
প্রবেশদ্বারেই দেবতাদিগের প্রেমগান 
তাহার পবিত্র কর্ণে প্রবিষউ হয়। তাহা 
দ্বারাই তাহার পূর্ববসঞ্চিত যাহ কিছু যাতন! 
ও অপবিভ্রতার সংক্কার অপনীত হুইয়া যাফ। 

তিনি সেখানে 'ভীহার -পরমপ্রেমাম্পদকে 
পাইয়া! দেবগণের সঙ্গে পরম স্তুখী হয়েন। 
হায়! সেকি শাস্তিরসাম্পদ স্থান ! তথায় 
রোগ নাই, শোক নাই, ক্রোধ নাই, দ্বেষ 
নাই, বিবাদ নাই, বিসদ্ঘাদ নাই, হিংসা নাই, 
কলহ নাই, যুদ্ধ নাই বিগ্রহ নাই, কেব- 
লই যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের 
উদ উৎসারিত হুইতেছে। তাই যোগী 
যোগবলে এখান হইতেই সেই আনন্দধাম 
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দর্শন করিয়া হৃদয়ের উচ্ছাসে বলিতে- 
ছেন, 

“এ যে দেখ! যায় আনন্দধাম, 
অপুর্ব শোভন, ভব-জলধির পারে 

জ্যোতির্ময় । 

শোক তাপিত জন সবে চল 

সকল দুখ হবে মোচন । * 

শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে 
প্রেম জাগিবে অন্তরে” ॥ 

হে দেব! তুমি আমাদিগকে এখানে 
এমন শিক্ষ। দাও, যাহাতে আমরা মরণান্তে 

সেই স্থানের যোগ্য হইতে পাঁরি। এই 
আমাদের প্রার্থনা |, 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং 

সার সত্যের আলোগনা । 

বিগত প্রবন্ধে ক্ষুদ্র ব্রঙ্গাণ্ডের কল- 

কারখানা-সন্বন্ধে যে কয়েকটি জ্ঞাতব্য 

বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা 

আনুপুর্বিবিক এই ;-- 
(১) চক্ষুঃশ্রোত্রাদির সারভূত দশে- 

ক্দিযের উপর সোয়ার হইয়া রহিয়াছে 

প্রাণ-মন-বৃদ্ধি, এক কথায় অন্তঃকরণ % | 

(২) অন্তঃকরণের হস্তে রাশগুচ্ছ 

বাগীনে। রহিয়াছে_ত্রিবিধ শক্তি) (১) 

জীবনী শক্তি প্রাণের হস্তে, (২) ইচ্ছাশক্তি 

মনের হস্তে, (৩) এবং ধীশক্তি বুদ্ধির 

হস্তে। এঁতিনপ্রকার শক্তির স্থল আবরণ 

হচ্চে তিনপ্রকার তৈজস-নাড়ী ;-_-জীবনী- 

শক্তির স্ুল আবরণ মর্্মবহা নাড়ী, ইচ্ছা- 

শক্তির স্থুল আবরণ কর্ম্মবহা! নাড়ী, ধীশক্তির 

স্থল আবরণ চেতোবহু। নাড়ী।' 
হও ৫5 ওতে 

* কি কারণে প্রাণকে- অন্তঃকরণের কোঠায় স্থান 

দেওয়। বিধেয়, তাহা! পূর্বের এক প্রবন্ধে দেখানো 
হুহয়ছে। 

সার সত্যের আলোচনা ১৮৭ 
তু 

€৩) বাহন" ঘে সুক্ষ দশেক, 
তাহ! সুন্মমশরীরের বহিরঙ্গ ; আর পসোয়ার- 

এ যে অন্তঃকরণ, তাহা! সৃন্মশরীরের 

অন্তরঙ্গ | 

সৃম্মনশরীর এ দ্বিবিধ অঙ্গের অনী। 
(৪) সুক্ষশরীরের বহিরঙ্গের এ মুড়। 

হইতে অন্তরঙ্গের ও-মুড়। পর্য্যস্ত একট। 

ক্রমাভিব্যক্তির সোপান-পথ রহিয়াছে। 

সেই সোপান-পথের মাঝের ধাপে প্রাণের 

সঙ্গে দোসর জোটে মন, এবং শেষের ধাপে 
মনের সঙ্গে দোসর জোটে বুদ্ধি । 

(৫) বুদ্ধির ছুই অঙ্গ--( ১) সামান্য- 
জ্ঞান এবং (২) বিশেষ-জ্ঞান। 

পূর্ববপ্রবন্ধে এইখানে থামিয়া-দঁড়াইয়া 
একটি কথ৷ ইঙ্গিত করা হইয়াছিল এই যে, 
দ্রষ্টী সামান্য-জ্ঞানের ছার দিয়া আত্মসত্ত। 
উপলব্ধি করে, এবং বিশেষ-জ্ঞানের দ্বার 
দিয়া বস্তসত্তা উপলদ্ধি করে। শেষের 
এই কথাটির আদ্যোপাস্ত ভাল করিয়। 
পর্য্যালোচনা৷ করিয়! দেখ। যা'কৃ। 

গ্রাণ, মন, বুদ্ধির উত্তরোত্তর ক্ষেঅ্রেমাগমন। 

যে সময়ে শকুস্তল! ছুষ্যস্ত রাজার ধ্যানে 
তদগতচিত্তে নিমগ্লা, সেই সময়ে যখন 
ছুর্ববাসা খধি তাহার চক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলেন, তখন প্রদীপের বর্তিকায় 
যেমন করিয়া আগুন ধরানে। হয়, তেমনি 

করিয়। ভুর্ববাসা খধষির কোপপ্রদীপ্ত মুখরশ্মি 

শকুত্তলার চাক্ষুষ তৈজস-নাড়ীতে কম্পন 
ধরাইয়াছিল, তাহার্তে আর ভূল নাই। 
কিন্ত হইলে হইবে কি--সে তৈজস-কম্পন 
যেখানে আরন্ধ হইয়াছিল, েইখানেই 
আটক পড়িয়া রহিয়া গেল। প্রাণের 
অন্ধকারারৃত বহিঃপ্রাঙ্গণেই আটক পড়িয়া 
রহিয়! গেল, তাহার ভর্ধে মনের দীপালো- 
কিত চেতনাগৃহে বাহিয়! উঠিতে পারিল 
ন1। যাহাই হোক না কেন--শকুস্তলার 
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নয়নারবিন্দে চুর্ববাস৷ ধধির জটাজ্টধারী 
ছবি যাহা! পড়িয়াছিল, তাহাও তে। এক- 

প্রকার চাক্ষুষ-ক্রিয়৷ ? তাহাও তো দ্যাথ!। 

কিস্ত সে দেখা একপ্রকার অন্ধকারে ছায়। 

দ্যাখা, তাহা না-দ্যাখা”রই নামাস্তর। মন 
কিস্তু আশ্চর্য্য সোনার কাটি! মনের সং- 
স্পর্শমাত্রে চাক্ষুষ-ক্রিয়ার ঘুষ ভাঙিয়া যায়; 
ঘুম ভাঙিয়! যায় বটে, কিন্ত চক্ষুতে তবুও 
ঘুমের ঘোর লাগিয়। থাকে । ফলে, মনের 

দ্যাখা একপ্রকার স্বপ্ন-দ্যাখ! ;--তাহ। 

প্রাণের দ্যাখা'র ন্যায় স্থৃণ্ড দ্যাখাও নহে, 

আর, বুদ্ধির দ্যাখা”র গ্যায় প্রবুদ্ধ দ্যাখাও 

নহে--পরস্ত ছয্মের মাঝামাকি। শুধু- 
কেবল “দেখিতেছি-মাত্র* বলিলে যেরূপ 

দ্যাখ! বুঝায়, তাহাই মনের দ্যাখ ! দেখি- 
তেছি-মাত্র রকমের দ্যাখ! ষে একপ্রকার 
স্বগ্র-দ্যাথা, তাহার প্রমাণ এই যে, ন্বপ্নকালে 

যাহ! কিছু দেখ। যায়, তাহা। দেখিতেছি-মাত্র 
ছাড়া আর-কিছুই নহে। স্বপ্নুকালে দ্রেটার 
শরীরে চেতন! € 9750100 ) যে থাকে না, 

তাহা নহে; স্বপ্লের বন-ভ্রমণে গায়ে কাটা 
(বিধিলে স্বপ্নদর্শকের চেতন হয় খুবই--হয় ন৷ 
কেবল চৈতন্য (5০1-092801035059 ) | স্বপ্নু- 

কালে দ্রষটার একটিবারও এরূপ চৈতন্য হয় 
না যে, আনি স্বপ্ন দেখিতেছি। ন্বপ্নকালে 
ড্রষ্টীর চেতনা। (99794০9) থাকে, কিন্তু 

চৈতন্য (591০0500908) থাকে না ;_ 

আত্মবিস্ৃতি স্বপ্রের কথ্ঠাশ্লেষিণী সখী। 
মণি অপেক্ষা মাণিক্যের মূল্য. অনেক বেশী, 
এটা যখন সকলেরই জান। কথা, তখন এ 

কথা বল! বাহুল্য যে, চেতনার অপেক্ষা 
চৈতন্যোর মুল্য অনেক বেশী । চৈতন্য অপূর্ব 
স্পর্শমণি! চৈতন্যের সংস্পর্শে মনের স্বপ্ন 

ভাঙিয়া-খি়। পুর্বমুহূর্তে যাহা দেখিতেছি- 
মাত্র ছিল, পরমুহূর্তে তাহ। জানিতেছি 
হইয়া উঠে। চৈতন্য বুদ্ধিরই, অন্তরঙ্গ । 

তত্ব বোধিনী পত্রিকা! '১৬ হা, হতাগ 

তাই বুদ্ধির দ্যাখ! মনের দ্যাখ! অপেক্ষা 
আরো! এক-ধাপ উচ্চ অঙ্গের দ্যাখ । মনের 
দ্যাখ! সচেতন, কিন্ত সঙ্ঞান নহে । বুদ্ধির 
দ্যাখাই সঙ্ঞান দ্যাখা। মন দেখে-মাত্র ; 
বুদ্ধি দেখে শুধু না, সেই সঙ্গে জানে যে, 
আমি অমুক বন্ধ দেখিতেছি। দ্যাখা”র 
সঙ্গে .এইরূপ যখন জানা'র দ্যাখাসাক্ষাৎ 
হয়--চৈতন্যের দ্যাখাসাক্ষাৎ হয়--তখন 
দ্রষ্টার চক্ষু হুইতে স্বপ্নের ঘোর চলিয়। 
যায়; স্বপ্রের ঘোর চলিয়া গেলে সত্যাস- 

ত্যের খোঁজ পড়ে; সত্যাসত্যের খোজ 

পড়িলে বুদ্ধি স্বকাধ্যে প্রবৃত্ত হয় ; স্বকার্ধ্য- 
সে আর-কিছু না_-সত্যের অবধারণ!। 

ফল কথ! এই যে, যেমন গৃহ-বিড়াল বনে 

গেলেই বন-বিড়াল হয়, তেমনি প্রাণের 

অচেতন ধ্যাখা মনে পৌছিলেই সচেতন 
দ্যাখ! হয়, এবং মনের আত্মবিস্থত রকমের 
অজ্ঞান দ্যাখ! বুদ্ধিতে পৌছিলেই সঙ্ঞান 
দ্যাখ! হয়। সঙ্ঞান দ্যাখা”র কার্য্যক্ষেত্রে 

বুদ্ধির ছুই অঙ্গ একত্রে খাটে; এক অঙ্গ 
হচ্চে সামান্য জ্ঞান, আর-এক অঙ্গ হ'চ্চে 
বিশেষ-জ্ঞান। 

বুদ্ধির ঘুগলাঙ্গ। 

বুদ্ধিপ্রদেশের কোনো একটি ছোটো- 
খাটো জ্ঞানক্রিয়া ধর! যা”ক-.যেমন 
“আমি জানিতেছি যে, আমি গৌলাপফুল 
দেখিতেছি” এই একটি জ্ঞান-ক্রিয়।। 
এরূপ স্থলে আমার জ্ঞান একযোগে ছুইটি 
ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতেছে ; একটি ব্যাপার 
হচ্চে আমি জানিতেছি, আর-একটি ব্যাপার 
হচ্চে আমি গোলাপফুল দেখিতেছি। বুদ্ধির 
এই যে দ্যাখা, এটা দ্যাখা শুধু না-_এট। এক- 
প্রকার জানা । জানিতেছি”র সংস্পর্শ গুণে 
দেখিতেছিও একপ্রকার জানিতেছি হুইয৷ 
দাঁড়াইতেছে; তাহা নাহুইবে কেন? 
পুর্ববেই তো বলিয়্াছি ধে, জ্ঞান একপ্রকার 
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ষ্পর্শনণি ! জ্ঞানের সংস্পর্শ গুণে দেখি- 

তেছি বখন জানিতেছি হুইয়। দঁড়ায়, তখন 

তাহাকে জ্ঞান বলিব নাতো আর কি 

বলিব? তাহা জ্ঞান তাহাতে আর ভূল 

নাই; তবে কিনা, তাহ! বিশেষ একপ্রকার 

জ্ঞান; তা। বই, তাহ! সামান্যজ্ঞান নহে-_ 

নিধিশেষ জ্ঞান নহে । কেন না, দেখি- 
তেছি-ব্যাপারটি বিশেষ একপ্রকার জ্ঞানের 

ধর্ম-_-চাক্ষুষ-জ্ঞানের ধর ;) তা! বই, তাহা! 

নিবিশেষে (বা সামান্যত ) সকল জ্ঞানের 

ধর্ম নহে জ্ঞানমাত্রেরই ধশ্্ম নহে । জানি- 
তেছিই সানান্যত সকল জ্ঞানের ধর্ম-_জ্ঞান- 

মাত্রেরই ধর্মম। তবেই হইতেছে যে, “আমি 

জানিতেছি যে, আমি গোলাপফুল দেখি- 

তেছি” এই মোট জ্ঞানক্রিয়াটা'র অঙ্গ ছুই- 

টির একটি হচ্চে আমি জানিতেছি-_-এটা 

সামান্-জ্ঞান; আর-একটি হচ্চে আমি 

গোলাপফুল দেখিতেছি-_এট। বিশেষ-জ্ঞান। 

আত্মসত্। এবং বস্তমত । 

বুদ্ধির এ যে ছুই অঙ্গ___সামান্য-জ্ঞান 

এবং বিশেষ-জ্ঞান, তাহাদের মধ্যে প্রথষ 

অঙ্গটি অর্থাৎ সামান্য-জ্ঞান ছুর্ভীজ-করা! কাগ- 

জের মতো দ্বিম্ডিত। সামান্য-জ্ঞানে 

ব্যাপার একটি দেখিতে পাওয়! যায় বড়ই 

আশ্চর্য, তাহ। এই ৪ 

“আমি যে জানিতেছি” এটাও জানি- 

তেছি, জানিতেছি-কে জানিতেছি। সামান্য- 

জ্ঞান নিজেও যেমন, নামান্য জ্ঞানের বিষয়ও 

তের্মনি, ছুইই জানিতেছি ভিন্ন আর-(কছুই 

নহে। সামান্য-জ্ঞানকে যদি জিজ্ঞাস কর। 

যায় যে, তুমি কি জানিতেছ ?1--তোমার 

জ্রেয় বিষয় কি? সামান্য-জ্ঞান রলিবে যে, 

এইটী কেবল আমি জানিতেছি যে, আমি 

জানিতেছি; আমার জ্ঞেয়-বিষয়ই হচ্চে 

আমি জানিতেছি। তবেই হইতেছে যে, 

সার সত্যের.আলোচন। ১৪১ 

সামান্জ্ঞানে আপনার নিকটে আত্মসত। 
ঃপ্রকাশমান। 

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, জানিতেছি- 
কেও যেমন, দেখিতেছিকেও তেমনি-- 

ছুটা”কেই জানিতে পারা যায় কে বল জ্ঞানে ; 
ত1 বই, ছুয়ের কোনোটিকেই চক্ষে দেখিতে 
পাওয়।! যায় না। জ্ঞান-ক্রিয়াকেও চক্ষে 
দেখিতে পাওয়া, যায় না, দর্শন-ক্রিয়াকেও 

চক্ষে দেখিতে পাওয়। যায় না। জানিতে- 

ছি'র নিকটে প্রকাশ পাকস “জানিতেছি, 'এবং 
«“দেখিতেছি” ছুইই; পক্ষান্তরে, দেখিতে 
ছি*র নিকটে জানিতেছি তে৷ প্রকাশ পায়ই 
না__-তা ছাড়া, দেখিতেছি নিজেও প্রকাশ 

পায় না। জানিতেছি'র কাছে জাণিতেছি 
প্রকাশ পায়, কিন্তু দেখিতেছি”র কাছে 
দেখিতেছি প্রকাশ পায় না। তবেই হই- 
তেছে যে, “আমি জানিতেছি” এই সামান্য- 

জ্ঞানে আত্মপত্ত। প্রকাশ পায়; পক্ষান্তরে, 
“আমি গোলাপফুল দেখিতেছি* এই বি- 

শেষ-জ্ঞানে আত্মসভ1 প্রকাশ পায় না। 

বিশেষ জ্ঞানে--কি তবে প্রকাগ পায় ? বস্ত্ু- 
সত্তা প্রকাশ পায়। “আমি গোলাপফুল 

দেখিতেছি” এই বিশেষ জ্ঞানে দৃশ্যমান 
গোলাপফুলের সত্তাই প্রকাশ পায়। 

কেহ বলিতে পারেন--“বিশেষ-চ্জানে 

দৃশ্যমান গোলাপফুলের সত্ব! প্রকাশ পায়” 

এ যাহ! তুমি বলিতেছ, এ কথ অ'মি মানি ; 

কিন্তু “সামান্য-জ্ঞানে আত্মসতা প্রকাশ 

পায়” এ কথাটা আমার নিকটে তেমন 
প্রামাণিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। 
সত্য বটে যে, সামান্য-জ্ঞানে জ্ঞানের নিজ- 

সত! প্রকাশ পায়, কিন্তু জ্ঞানের নিজ-সন্ত 

তো আর আত্মসত্। নহে, জ্ঞাতার নিজ- 

সত্তাই আত্ম-পত্ত। 1৮ ইহার উত্তরে পাত- 
ঞল-যোগসুত্রের প্রসিদ্ধ বৃতি-কার ভোজ- 
রাজ কি বলিতেছেন--তাহ। প্রণিধান কর। 
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পাঁতঞ্জল-যোগশাস্ত্রের সম ধিপাদের নবম 
সত্র এই যে, “শব্বজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো। 
বিকল্পঃ |” “শব্ব-জ্ঞানের পাছু-পাছু দৌড়ায় 
যে-একপ্রকার বস্তশূন্য অধ্যবসায় ( অর্থাৎ 
ফাকা আওয়াজ ), তাহারই নাম বিকল্প ।” 
রৃন্তিকার ইহার ভাবার্থ খোলসা করিয়া 
ভাঙিয়া বলিতেছেন এইরূপ $-.- 

বস্তনস্তথাত্বমনপেক্ষমীণে! যোহ্ধ্যবসায়ঃ স বিকল 
উঠাতে । যথা পুরুধস্য চৈতন্তং শ্বরূপমিতি। 'অত্র 

দেবদত্তসায কম্বল ইতি শব্ষজনিতে জ্ঞানে হষ্ঠ্যা যোহ্ধ্য- 
বসিতে! ভেদস্তমিহাবিদ্যমানমপি সমা্বোপ্য প্রবর্ততেহধ্য- 
বসায় ॥ বস্ততত্ত চৈতন্তমেব পুরুষঃ |, 

ইহার অর্থ ।-_বস্তটা যেকি, তাহার 
প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যদি কোনো কথা 
শূন্যের উপরে দীড় করানো! হয়, তবে তাহা- 
রই নাম বিকল্প ; যেন, «পুরুষের ( অর্থাৎ 
আত্মার ) চৈতন্য” এই কথাটি। আত্মার 
চৈতন্য বলিলে বুঝায়--দেবদত্তের কম্বলের 

ন্যায় চৈতন্য যেন আত্মার উপরে বাহির 
হইতে চাঁপানে! হুইয়াছে। বস্তত চৈতন্যই 
আত্মা। . 

স্কট্লাগুদেশীয় প্রসিদ্ধ দর্শনকার হ্যা- 
মিল্টন্ও তাহাই বলেন। চৈতন্য কিন। 
36160705010499999,1 পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলেন 

--পল'বিতই (999800895559) আতা 

তিন কালের তিন মহাপঙ্ডিত একবাক্যে 
বলিতেছেন যে, চৈতন্যই আত্মা । এরূপ 

একটা সর্বববাদিলম্মত কথার ছল ধরিতে 
চেষ্টা না করিয়া উহার তাৎপর্য্য এবং মর্ম 

সবিশেষ প্রণিধানপূর্ববক 'বুঝিয়। দেখাই 
শ্রেয়ঃকল্প। এ কথা তো। কেহ অস্বীকার 

করিতে পারিবেন না যে, চৈতন্য আপনি 
আপনার নিকটে প্রকাশ পায়। তবেই হুই- 
তেছে যে, চৈতন্য আপনিই জ্ঞান, আপনিই 
জ্ঞাতা, আপনিই জ্ঞেয়,। তিনই একাধারে 

: অতএব এটা স্ফির যে, চৈতম্যরূপী সামান্য- 
জ্ঞানে আত্মলত। স্বতঃপ্রকাশমান। ত। ছাঁড়াঃ 

তত্ববোধিনী পদ্রিকা। ১৩ ধড, ২ াখ 

সাংখ্যসারনামক একখানি অনতিপ্রাজীন 

গ্রন্থে ্রইরূপ লেখে যে, 

রসটা সামানততঃ সিদ্ধো জানেহমিতি ধীবলাৎ।” 
“সামান্যত “জানিতেছি” এইরূপ বুদ্ধির 

বলেই জুষ্ট! সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ভ্র্টার সত! 
সপ্রন্াণ হয়ঃ” আমরাও তাহাই বলিতেছি ; 
বলগিতেছি যে, .দ্রক্ী  দামান্ত-জ্ঞানের দ্বার 
দিয়া আত্মস্ধ। উপঅনব্ধি করে ॥ 

সামান্য-বিশেষের পরম্পরাপেক্ষিতা। 

উপরে দেখা গেল যে, বুদ্ধির জ্ঞানা- 
লোকে যখন সত্ব! প্রকাশ পায়, তখন আত্ম- 

সত্ত। এবং বস্তসত্ত।, ছুইই একযোগে প্রকাশ 

পায়। আত্মসত্ত। প্রকাশ পায় সামান্য- 
জ্ঞানে; বস্তুসত্ত। প্রকাশ পায় বিশেষ-জ্ঞানে। 

তাহার মধ্যে একটি কথা আছে; সেটি 
এই" £-. 

শুধু-কেবল মাথাটাকে অথব! শুধু- 
কেবল ধড়টা”কে যেমন সর্ববাঙ্গসম্পন্ন শরীর 

বল! যাইতে পারে না, তেমনি, শুধু-কেবল 

সামান্য-জ্ঞানকে অথবা শুধু কেবল 'বিশেষ- 
জ্ঞানকে সর্ববাঙ্গসম্পন্ন জ্ঞান বল। যাইতে পারে 
ন!। সামান্য-জ্ঞানও যেমন, বিশেষ-জ্ঞানও 
তেমনি, ছুইই জ্ঞানের একাঙ্গ-মাত্র) ৩ 
বই, ছুয়ের কোনটিই পুর্ণাবয়ব জ্ঞান নহে। 
সামান্য-জ্ঞান চায় বিশেষ-জ্ঞানকে ; বিশেষ- 
জ্ঞান চায় সামান্য-জ্ঞানকে | ধীশক্তির 
কার্ধ্যই হচ্চে সামান্য-জ্ঞানকে বিশেষ-জ্ঞান 
দিয়া ফোটাইয়া৷ তোল। এবং বিশেষ-জ্ঞানকে 
সামান্য-জ্ঞান দিয়া শোধন করিয়া তোল৷ । 
বিষয়টি যেমন গুরুতর, তেমনি ছুরূুহ ? অত- 
এব এবারে এইখানেই সমাণ্তি কর! বিধেয্ব। 
সামান্য-বিশেষের মধ্যে, তখৈব আত্মসত্ত। 
এবং বস্ত-সতার মধ্যে, শর্তির কিরূপ টলা- 
চলি হয়? এবং ছুয়ের মধ্যে মর্াত্তিক' এঁক্য- 
সুত্রেই বা কিরূপ, এই সকল ছুরূহ্ বিষয় 
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বারাস্তরের আলোচনার জন্য হাতে রাখিয়। 

দেওয়া হইল। 0. | 

নেয়ার জাতি । 

এই জাতি মালাবার উপকূলে বাদ 
কফর়ে। ইহাক্সা একপ্রকার ছিস্কু। ইহা 
দের ধর্মবিশ্বাস এবং জাচার র্যবহার যায় 
পর নাই অতি অদ্ভুত | ইনার] ভূতযোনিতে 
বিশ্বাস করে এবং কছছিয়া থাকে যের়াত্রে 

ভূত প্রেত প্রভৃতি বছির্গত হয় এবং 
তাহাদের নিজ নিজ কাজ করে, কিন্তু 
দিবাভাগে ভাহার! দেখা দেয় না। হুতরাং 

যদি সূর্য্যো্ঘ্ের পূর্বে তাছার। নিজে- 
ঘের নির্দিক কাধ্য শেষ করিতে না! পানে 
তধে তাহ সম্পূর্ণ থাকিক্সা যায়| আরও 
মাুত্ব যদি-তাহাদিগকে 'দেখিতে পায় তাহ! 

হইলেও তাছারা! কাজ হইতে বিরত হয়। 

এদেশে এর্সপ প্রবাদ আছে যে এই সকল 

ভূত প্রেতদিগের হাতে অনেক কাঙজ্গ 

আছে এবং রাব্জি শেষে তাহাদিগকে কাজ 

হইতে বিরত হইতে হয় বলিয়া দেশের 

স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ গৃহ, পুক্ষরিণী প্রভৃতি 
দেখিতে পাওয়। যায় । একটী গল্প আছে। 
“এক "দিন লমস্ত তৃত্ত একত্র হইয়া, কাজের 

প্রত্যাশায় তাহাদেম্স দলপতির নিকট গিয়া 

| ছিল। দলপতি তাহাদিগকে কাজ দিল। 

তাহার। ভাহা সম্পূর্ণ করিয়া আবার তাহার 
কাছে গেল। ফলপপতি তখন পাশা খেলিতে- 

'ছিল। ভাহার বেশী কথ! কহিবার সময় 

ছিল বা স্থতেরাং সে তাহাদিগকে সমুদ্রের 

. তরঙ্গ গুণিতে ব্বাজ্ঞা দিশ্বা নিবিদ্বে খেলিতে 
লাগিল । দ্ুতগণও জাদেশ পাইয়।'তথ।হইতে 
চলিয়া আসিল । কিন্তু'শীত্রই তাহারা বুঝিল 

. য়ে তাহাদের কার্ধ্য শেষ হইযার নহে। বড় 

নেয়ার জাউ ৯৩ 

কষ্ট হইল। ক্ষিব্ত ফি কিরে? তাহার 
ও অবাধ্য নয়। ফাজেই দলপতিয় আজ্! 

মত তাহার! সেই কাজই করিতে লাগিল, 
এবং এখনও করিতেছে। নেয়ার জাতি বাঙ্গাল 

দেশের ন্যায় বহলরের নিপ্দিকউ একদিন চক 
দেখিলে অশ্ডত হয় তাহাতে বিশ্বাস করে। 
একটা গল্প আছে । একদিন ভগবান গণপতি 

উত্তম মধ্যম রূপ ভোজনের পর বনপথ দিদ্ব! 

যাইতে যাইতে পড়িয়। গিয়াছিলেৰ। কেহ 

ভীহার এ অবস্থা দেখিল কি না ইহ! জানি- 
ধার জন্য তিনি চারিদিকে চাহিতে লাগি- 

লেম। দেখিলেন কেহ নাই, কেবল আকা- 
শের চন্দ্র তাহার দিকে চাছিয়া হাসিতে- 
ছেন। ইহাতে গণপতি এতই ক্রুদ্ধ হইলেন 
ঘে তিনি বৎসরের এ দিন যে ব্যক্তি চন্দ 
দর্শন করিবে তাহার উপর অভিসম্পাত 

করিলেন। তাই উক্ত দিবস চন্দ্র দর্শন 
করিলে বড় অঞঙ্গল হয়। 

মালাবার অধিবাসী নেযারিগের ধর্প- 

বিশ্বাম খুব প্রবল এবং তাহাতে কুসংস্কারও 
অনেক । বাঙ্গালাদেশের ন্যায় বহু পুরাকাল 

হইতে তাহাদের মধ্যে সাপের পূজ। প্রচলিত 
আছে। ইহাতে তাহাদের বিশ্বাসও প্রা 

অটল। তাহাদের মধ্যে বাস্তসাপ বড় 

পৃর্জার পান্র। গোখুর! সাপ মারা বড় 
ভয়ানক কার্য বলিয়া তাহাদের ধারণা । 

কারণ সাপই গৃহের রক্ষক। যদি সর্পের 
ক্রোধোদ্দীপম কর তাহা হইলে সংসারের 
কাহারও ন! কাহারও গুরুতর বিপদ হইবে। 
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ত্রাঙ্ষণ আছে । 
ইহারা ঘাছ বিদ্যার প্রভাবে সাপকে বশীভূত 
করিতে পারে। ইহাদের গৃহে অনেক গোখুর! 
সাপের বাস আছে। এমন কি চলিতে 

খেলে প্রীয়ই সাপের গায়ে প। পড়ে । কিন্তু 
'সেই সকল সাপ গৃহের কাহারও অনিষ্ট 
করে না, বরং তাহাদের উপকার করে 
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এবং কথা গুনে । যর্দি কাহাকেও গোখুরা 
সাপে দংশন করে তাহা হইলে তাহার 
বিষ ঝাড়াইবার জন্য এই ব্রাহ্গণদিগকে 
ডাক] হয়। 

নেয়ারদিগের বিবাহ প্রথায় ধ্মের তত 
সম্বন্ধ নাই এবং বিবাহে বিশেষ বন্ধনও 

কিছু নাই। ইহা একরূপ যথেচ্ছাচার। 
তবে হিন্দুজাতির যেমন সগোত্রে বিবাহ 
নিষিদ্ধ উহাদের তেমনি এক ধারায় বিবাহ 
নিষিদ্ধ । আজ কাল এই ঘ্বণিত প্রথার 
সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে । তাহাদিগের 
মধ্যে বিবাহের বন্ধন কিছু মাত্র নাই বলিয়া 
সম্পত্তির অধিকার স্ত্রী-পরম্পরাক্রমে আ- 
বদ্ধ। পুত্র কদাচ সম্পত্তি অধিকার করিতে 
পায় না। এই জাতি পিতাকে নগণ্যের 
মধ্যে ধরে, সাংসারিক কার্যে তাহার 

গৌরব কিছুমাত্র নাই। মাতা হইতেই 
বংশের ধার চলিয়! থাকে । সম্পর্ক দূর 
হইলেও ইহারা তাহা! স্বীকার করে যদি 

রো নও. ক্রমে. মাতৃধারায় মিলিয়া। যায়। 
| ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন। 

ন্দোগ্যোপনিষৎ । 
“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাছ্িতীয়ং” | 

শাঙ্কর ভাষ্য সম্মত অর্থ। 

শ্বেতকেতু কহিলেন পিতঃ যে বস্ত 
জ্ঞাত হইলে সর্বজ্ঞ হইতে .পারা যায় 

তাহা কি আমাকে বলুন। এই প্রশ্নে 
আরুপণি কহিলেন, সৌম্য! “দদেব 
সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্িতীয়ং।” 
সৎ অর্থে অন্তিতামাত্র, যাহাকে. সমস্ত 
বেদাত্তে সুষ্মা, নির্ব্বিশেষ, সর্বগত, এক, 

নিরবযুব, বিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ ক- 
রিয়া থাকে ইহাই সৎ । “এব অবধারপার্ধ 

তত্তুযোধিনী পত্রিক! ১৬ হা »ভাগ 

প্রযুক্ত 1 অবধারণ কিরূপ পরে তাছা! কখিত 
হুইতেছে। এই যে নামরূপক্রিয়াৰ 
বিকারী জগৎ উপলব্ধি করিতেছ ইহ! সই 
ছিল। কোন্ সময়ে? “অগ্রে, অর্থাৎ 
উৎপত্তির পূর্ব্বে। 

তুমি বলিতেছ উৎপতির পূর্ব্বে এই 
জগত স্ ছিল, তবে কি এখন অর্থাৎ বর্ত- 
মান অবস্থায় সঙ নয়? অবশ্য এখনও 

ইহ। সই, কিন্ত এখন নামরূপবিশেষণঘৎ 
এবং “ইদং, অর্থাত “এই” শব্দের এবং তদবির 
বিষম এই জন্য ইদং অর্থাৎ “এই” বলিয। 
নির্দিষ্ট । উৎপত্তির পুর্বে কিস্তু কেবল 
সৎ শব ও তৎবুদ্ধির গম্যমাত্র ছিল এই 
জন্য “সৎ এব” এইরূপ অবধারণ কর! হুই- 

ঘাছে। আবশ্য বলিতে পার অবর্তমান 
অবস্থাতেও জগতকে যখন সৎ বলিতেছ 
তখন “ইদ শব্দ ও তত্বুদ্ধি কেন না 
তাহাতে প্রযুক্ত হয়? আমি প্রত্যুত্তরে 
বলিব যেষন হুষুণ্তাবস্থায় বস্ত বিদ্যমান 
থাকিলেও “ইদং, এই শব্দ ও তৎবুদ্ধির 
গোচর হয় না সেইরূপ উৎপত্তির পূর্ব্বে 
জগৎ সৎ হইলেও নামবৎ ও রূপবৎ “ইদং, 

“এই” ইত্যাকার ব্যবহার তৎসন্থন্ধে হইতে 
পারে না। যদি বল ন্ুযুপ্তিতে বস্তসত। 

থাকে না। তোমার এ কথ! ঠিক নয়, তোমার 
এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্বমুপ্তিতে 

বস্তসত্ত। থাকে । কারণ ুপ্তোখিত ব্যক্তির 

বস্তনত্তার অনুভূতি হয় কিন্ত অনুভূত বস্ত 
ও অনুভবিতার অভাব ঘটিলে কখন অন্ু- 
ভূতি হইতে পারে না, বস্তুত হ্থবুপ্তিতে 
বস্ত সতমাত্র থাকে । সেইরূপ উৎপতির 
পূর্ব্বে জগৎ কেবল সতমাত্র ছিল এইরূপ 
বুঝিও। এই বিষয়টা দৃষ্টীস্ত দিয়! তো- 
মাকে বলিতেছি শুন। মনে কর কোন 
ব্যক্তি পূর্ববাহে স্বৎপিশড প্রসারিত দেখি! 

গ্রামাস্তরে গিয়াছিল। অপরাহে সে প্রত্যাগত 
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হইয়া সেই চ্ছামেই ঘটশর়াবাদি নান! ভেদ 
ভিন্ন কার্য দর্শন করিয়া! বলিয়া থাকে এই 
ঘটশরাবাদি পূর্বাহ্ন কেবল স্বত্তিকাই ছিল, 
এ ধেমন সেইরূপ উৎপত্তির পুর্বে ' এই 
জখৎ মই ছিলি একথার অর্থ এইরূপই 
বুঝিও। 

একমনে একই এ কখার তাৎপর্য্য 

এই ন্বকার্য্যপতিত অন্য জার কিছুই 

নাই “একমেব' দ্বারা তাহাই বুঝাই- 
তেছে। তৎ্পরে আছে “অদ্বিতীয়” ইহার 
তাৎপর্য. এই, যেমন স্বতিকার খটাদি 
আকারে পরিণতি হইবায় পক্ষে কুলালান্দি 
নিমিত্ত ফারণ দৃষ্ট হয় লেইরূপ সৎব্যতীত 
সতের সহকারি কারণ অন্য কোন বস্ত 
নাই “অদ্বিতীয়” এই বিশেষণ ছারা! তাহাই 
প্রদর্শিক ছইলাছে। যাহার দ্বিতীয় কোন 

বন্তৃত্তর দাই এই ছার্থে ই দদধিত্ীয় 
ভাল, বৈশেধিকেরা লদন্তেয়ই তো। সৎ" 

সাষানাধিকরণ্য স্বীকার করে। কারণতেখ। 
যায় দ্রব্যগুণাদিতে সৎশব্দ ও তৎবুদ্ধির 

অন্রতি হুইয়া খকে। যথ! সৎ দ্রেব্য, সৎ 

গুণ, লঙ কার্ধ্য। 

ই, ইন্ামীং অর্থাৎ ঘর্তমাদে তাহাই 
বটে কিন্তু বৈশেধষিকের! উৎপত্তির পূর্বে 
একই সৎ কাছিতীয় বলিতে চায় না! । উচ্থা- 

দের মতে তৎকালে কার্ম্যের আসত । 
মতরাং সদাদি দৃহ্টাস্ত স্বারা €বলেদিক- 
পরিকল্পিত সত হইতে এই সৎকে ভিঙ্ন 

কারণ বলিয়া ব্বীকার করিতে হয়। দৃষ্টান্ত 
ও দ্বাঞ্টাস্তিকের একর্পতা এবং দৃষ্টা- 

সতের কার্ধ্য কারণের অভিম্নতা হেতু বৈশে- 
ধিক পক্ষ কিছুতেই খাটিতেছে না । ফাৎ- 
কারণবািরা ক্ার্ধ্য কারণফে ভিন্ন 

বলিয়! ত্বীকার করে। 
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কবিতা । 

আর পারিনে গে! আর পারিনে 
এ জীবনভার বছিতে । 

ওগো তোমার দণ্ড দণ্ডে দণ্ডে 

পারিনে যে জার সহিতে। 

আমি যে দীপ আধার কুটীরে 
স্বালাই গে তি খতনে, 

সে দীপ বাতাসে নিবাইয়! দেয়, 
অন্ধ করি ছুই নয়নে। 

আমি ভাসিতে ভালিতে ধে কুলে 
যাই গো প্রাণের আশাতে, 

তাহাও তখনি শোতে ভেঙ্গে যাগ 

ভেঙ্গে যাক হৃদি আঘাতে 
কত দিন ছায় আর কত দিন 

হবে গো এ ভাবে রছিতে ? 

আমার পাপের হবে ন! কি শেষ ? 
হুবে চিরদিন দিতে ? 
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১৩৯৮ 

২১৯৩  তনববোধিনী পত্তিকা [_ নে 
আর ব্যয় । : ববোধিনী পলি ১৫০ | 

ব্রাহ্ম নত্ঘৎ ৭৫, মাখ দাস। পুত চালক ঃ এ, 

ৃ আদি ব্রাঙ্মমমাজ । গচ্ছিত টি | ৭/৩: 

জয় ১৫৭৮1%৬ ভ্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন **" ৭1/৩. 

পূর্ববকার স্থিত . ৫৮৬৪/৯ | সম্তি ১৫৭৮৮৬ 

সমতি ২১৬৫ €৩ সহি 
শ্রাহ্মসমজ হি ১৪৭৭ ৯ 

নর হরর তত্ববোধিনী পত্রিকা *** ১৪%৬/৩ 
স্থিত ৮৪৪ € ৯72 পুস্তকালম্ব | ৫ 

হা যন্ত্রালয় ৭৪৮৬ 

সম্পাদক মহাশয়ের রাটীতে গচ্ছিত সমস্ি ২৫৭১৬ 
আদি ত্রাঙ্মমদান্ধের ভরবীজনাথ ঠাকুর। 
এককেতা গবর্ণমেপ্ট কাগজ প্রীন্রেজ নাথ ঠাকুর। 

৫৩৬ ভীগত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় । 

সমাজের ক্যাণে মুত 'ভ্রীযোগেজনাখ দিরোহণি সম্পাদ্দক। 
৯৩৮/৪ 'ককার্ধ্যাধ্যক ও ধবরজ্ষক। 

€ 858//8 . ্ ৪ 

ৃ য়! 

মাসিক দান, বন্ঞা | 
নবি দেবেজনাগ্রঃথাকুর 

তি আবী ৫১ চেত্র বৃহস্পতিবার বর্ধশেষ।, 
্ হরিদেবের অকগ্ীকিউটার মহা শখ গ্রাত্যেক স্বীব্নর একটি বৎসর নিঃশেফিত : 

হিপ হইবে। হিলি জন্মস্বত্যুর মধ্য দিয়! আম।- 
& জাযঠানিক ধান। দিগকে অনস্তের পথে অগ্রসন্ন কষ্পিতে- 
দির ছেন-_এই বর্ধশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার, 

জঘতী সৌদামিনী দেবী সময় আবাদি ব্রাহ্মসমাজগৃছে তাহার টি 
ত* উপাসন। হইবে। 

জীমতী গরৎক্মানী দেবী পরদিন ১ বৈপাখ শুক্রধার নববর্ষ! এ' 
রি ২. দিনে সকলকেই অনস্ত জীবনের আর একটি: 
০০০০০০৪ ৮ নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন! 

সি  জীবতী বরুমারী দেবী রাত্রি অবসন্ন এবং দিযা আলন্নপ্রায় সেই. 
৬ সা ও সন্ধিক্ষণে গুড রন্ধমুহুর্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার 

সাহ্বৎসরিক দান । বঙছগয় যহবিষেদের ভবনে ভ্রন্ধের বিদ্বেষ 
শ্রীমতী হেষাদিনী বন ] উপাসন৷ হইবে ॥ 

ডট ্ 
জরবীজনাথ ঠা. 












